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พระไตรปิฎกภาคปฏิบัติ 
 

          เราไมไปหาเอาจากตํารับตําราที่ไหน พระพุทธเจาก็ไมไดหาในตํารับตํารา  
พระสงฆแสาวกไมหาในตํารับตํารา  เพราะแตกอนตํารายังไมมี  พระพุทธเจาเป็น
องคแตําราเลย  พระสงฆแสาวกเป็นองคแตําราเลย เวลาทานเทศนแทานถอดออกจากนี้
เทศนแสอนทั่วสามแดนโลกธาตุ  เทวดาอินทรแพรหมเทศนแไดสอนหมด  ออกจาก
พระทัยพระพุทธเจาลวน ๆ  ที่ทานทรงไวแลวเต็มอรรถเต็มธรรม  จากนั้นบรรดา
พระสาวกทั้งหลายเมื่อรูแลวก็ถอดออกจากนี้สอนเรื่อย ๆ  เพราะฉะนั้นธรรมแทจึง
อยูที่หัวใจ 
 
      ที่ไปจดจารึกในคัมภีรแทานถอดออกจากนี้ ไป  ไปเป็นคัมภีรแ  เรียกวา
พระไตรปิฎกนั้นพระไตรปิฎกนี้   ซึ่งมีเกิดข้ึนทีหลัง ที่เป็นธรรมแทนั้นอยูกับ
พระพุทธเจา  พระสงฆแสาวกทาน  เพราะฉะนั้นจึงควรพูดได  อยางสมัยปใจจุบันนี้
เรียกวา  พระไตรปิฎกใน พระไตรปิฎกนอก 
 
พระไตรปิฎกใน คือพระพุทธเจา พระอรหันตแทานทรงไว บริสุทธ์ิลวน ๆ 
พระไตรปิฎกนอก  แยกออกไปจดเป็นคัมภีรแใบลาน 
 
      จึงแยกเป็น ๓ ประเภท  พระวินัยปิฎก แยกออกไป พระสุตตันตปิฎก แลวก็
พระอภิธรรมปิฎก เป็น ๓ ปิฎกดวยกัน  เวลาแยกแลว ทานถอดออกจากการไดยิน
ไดฟใงจากพระพุทธเจา  บรรดาคณาจารยแทั้งหลายไปจดจารึกออกมา  ไดมาจดไป
ไวในคัมภีรแ  นั่นเรียกวาพระไตรปิฎกนอก  พระไตรปิฎกในคือพระพุทธเจา  พระ
อรหันตแทาน  ทานทรงไวในธรรมอันสมบูรณแแบบ  ถอดออกจากนี้ไปก็ไปเป็นคัมภีรแ 
จึง เ รียกวาพระไตรปิฎกใน พระไตรปิฎกนอก แลวแยกออกไปอีกไดอีก  
พระไตรปิฎกตาบอด  พระไตรปิฎกตาดี 
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         คําวา พระไตรปิฎกตาบอด   คือยังไง  พวกเรา ๆ ทาน ๆ นี่เป็นคลังกิเลส
ดวยกัน  ธรรมพระพุทธเจาที่จะแสดงบริสุทธ์ิสุดสวนขนาดไหนก็ตาม  ก็คนมีกิเลส
ไปเรียนไปจดไปจํา  มันก็ตองคลุกเคลาไปดวยกิเลสความมัวหมองจนได  ธรรมจึง
ไมสมบูรณแแบบ  เรียกวาพระไตรปิฎกตาบอด  คือใจมันบอดอยู  ธรรมกระจางแจง
ก็จริง  แตใจมันบอดดวยกิเลสตัณหาครอบงําอยูนั้น  เวลาไปคลุกเคลากับธรรม  
ธรรมก็เลยมัวหมองไปดวย ผิด ๆ พลาด ๆ ไปบาง 
 
        แต พระไตรปิฎกตาดี  อยางพระพุทธเจาทรงสวางกระจางแจง ในพระทัย
กระจางครอบโลกธาตุ  พระอรหันตแก็กระจางแจงเต็มภูมิของทาน นี่เรียกวา
พระไตรปิฎกตาดี  ผูสวางกระจางแจง ไดแกผูบริสุทธ์ิทรงธรรมนี้ไว จึงสวาง
กระจางแจง  นี่เรียกวาพระไตรปิฎกตาดี 
 
        พระไตรปิฎกตาบอดคือพวกเรา ๆ ทาน ๆ  นี่แหละไปจดจารึกมา วาบาป
สงสัยบาป วาบุญสงสัยบุญ  ทั้ง ๆ  ที่บาปบุญทานสอนไวตามหลักความจริง แต
กิเลสความมัวหมองมืดตื้อ  เวลาไปเรียนมาแลวจํามาแลวก็ หือ บาปมีจริง ๆ เหรอ  
นรกมีจริง ๆ  เหรอ  บุญมีจริง ๆ เหรอ สวรรคแมีจริง ๆ เหรอ สุดทายลบมีจํานวน
มาก  บาปไมมีบุญไมมี  นรกไมมี   สวรรคแไมมี  พรหมโลก  นิพพานไมมี  สิ่งที่มีคือ
อะไร  ก็คือความทะเยอทะยานความดีดความดิ้น ความหลงเนื้อหลงตัว  นี้คือกิเลส
ทั้งนั้นมันปิดบังหุมหอทางดีไวเสียหมด  คนเราจึงไมกลัวบาป  ทั้ง ๆ  ที่บาปมีมาตั้ง
กี่กัปกี่กัลป  มีมาตลอด บุญมีมาตลอด  พวกนรกอเวจีเหลาน้ีมีมาด้ังเดิม 
 
เทศน์อบรมคณะนักเรียนนายทหารเรืออาวุโส จ.นครปฐม ณ วัดป่าบ้านตาด 
เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ (บาย) 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=415&CatID=2 
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อะไรจะจริงย่ิงกว่าธรรม 
 

        อยางเรื่ องของทานอาจารยแมั่นนี่ลองดูซี   ผมยอมรับว าสุดวิสัย ก็
ตะเกียกตะกายไปอยางนั้นเอง  ถาเป็นธรรมะสวนละเอียด ๆ จะเป็นไปไดแตงไป
ไดเขียนไปไดยังไง  ลองดูซี  ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดลออสุขุมมาก  แม
จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามกับในพระไตรปิฎก เราไมไดประมาทพระไตรปิฎก  
แตละเอียดสุขุมยิ่งเขาไปกวาน้ันอีก เพราะพระไตรปิฎกนี้ข้ึนอยูกับผูจดจารึก ยังได
เอามาถกเถียงกันอยูทุกวันน้ี 
 
        คนมีกิเลสไปอานพระไตรปิฎก ไปเรียนพระไตรปิฎก เชน อภิธรรมนี้ 
ถกเถียงกันยุงไปหมดเห็นไหมนั่น  เพราะคนมีกิเลส  ธรรมเป็นของจริงแคไหน 
หัวใจไมไดจริง  ใจปลอม  มันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไมใชเพราะความจริง  
ถาผูปฏิบัติแลวมองดูที่ไหนก็รูหมด  เหมือนชางตัวหนึ่งนั่นละ  อันไหนเป็นหางชาง  
อันไหนเป็นงวงชาง  อะไรเป็นงา  อะไรเป็นหู  อะไรเป็นสีขางมันก็รูหมดคนตาดี ๆ 
คนตาบอดไปคลํา  คลําตรงไหนก็วาชางเหมือนน้ันเหมือนน้ีไป  ก็อยางนั้นแหละ 
 
         ใครเรียนที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสทิธ์ิ  อวดอํานาจความรูความฉลาดของตน
ข้ึนจากความจําน้ัน  แฝงความจําไปอีก  เป็นปลอม ๆ ไปอีก เอามาโตกันเสียเป็น
บานํ้าลายโดยไมรูสึกตัว  ถาหากปฏิบัติใหรูตามความจริงของธรรมที่ทานสอนไว   
การประพฤติธรรมทั้งหมดอยูที่ไหน จิต เจตสิก รูป  นิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้
กับกายนี้ไดยังไง  เจตสิกก็ใหคิด  แนะ จิตก็อะไรรู ๆ อยูทุกวันนี้ รูปก็รูปอะไร  
รูปธรรม  นามธรรม ก็เทานั้น  ก็จะไปถามใคร  ไปโตเถียงกันใหเสียเวล่ําเวลาทําไม
ถาไมใชตาบอดคลําชาง 
 
         ทานใหปฏิบัติซีใหรูซี ใครรูมากนอยเทาไรอาจหาญ ทําไมจะไมอาจหาญ  
สัมผัสดวยใจรูดวยใจเพราะปฏิบัติดวยใจนี่ ใจเป็นผูปฏิบัต ิใจเป็นผูคนควาในธรรม
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ทั้งหลายในกิเลสทั้งหลาย ตองรูทั้งกิเลสหยาบ กลาง ละเอียด รูทั้งธรรมอยาง
หยาบ อยางกลาง อยางละเอียด อยางละเอียดสุดสิ้นพนความละเอียดไปจนถึง
ความบริสุทธ์ิ  จะไมรูที่ใจอะไรจะเป็นผูรู  อยูที่นี่  เพราะฉะนั้นอยาไปคิดใหเสีย  
เวล่ําเวลา เราพูดดวยความแนใจอยางนี้เอง 
 
        เราไมไดประมาทปริยัติธรรม  เราไมประมาท เราถือ  เรากราบ เราไหวสนิท
ใจ เชนเดียวกับพระพุทธเจา  พระธรรมที่ไมใชในตํารานั้น และพระสงฆแสาวก
อรหัตอรหันตแทาน  เรากราบสนิทใจดวยกัน  เราไมไดประมาทธรรมทั้งหลาย  
ขอใหรูที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีก  กราบพระพุทธเจา พระธรรม  พระสงฆแ กราบสนิท
ยิ่งกวาอะไรอีก  ขอใหจิตสนิทตัวเถอะ  ทําอะไร ๆ  สนิททั้งนั้น  ถาจิตไมสนิทแลว
ทําอะไรมันก็ดีด ๆ ดิ้น ๆ  มันไมจริงไมจัง  ถาจิตเขาถึงความจริงเสียแลวทุกสิ่งทุก
อยางมันไมดีดไมดิ้น  จริงจังไปดวยกันทั้งหมด 
 
        อะไรจะจริงยิ่งกวาธรรม  ใจเป็นผูทรงธรรม ธรรมกับใจอยูดวยกัน การ
แสดงออกจะมีลุม ๆ ดอน ๆ มีดีด ๆ  ดิ้น ๆ หลอก ๆ ลวง ๆ  ไดยังไง มันตองเป็น
จริงออกมาทุกอยาง ๆ  พูดออกมาก็อาจหาญถาไดรู ไมวาจะเป็นข้ันสมาธิ  และไม
วาสมาธิข้ันใดผูรูตองอาจหาญ  เพราะรูดวยตัวเองนี่พูดออกมาดวยความรู
ความเห็นของตัวเอง  ถอดออกมาจากหัวใจนี้จะสะทกสะทานไปไหน ความจริง
เป็นอยางนี้ ๆ  ใครจะเช่ือไมเช่ือไมสนใจ นั่นถึงเรียกวา  สนฺทิฏฺฐิโก ไดเห็น
ประจักษแดวยตัวเองแลวจะวาไง 
 
เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=873&CatID=3 
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กาลามสูตร ธรรมส าหรับผู้มีอุปนสิัย 
 

           สดๆ  รอนๆ  นะธรรม  ถาลงไดรูในใจแลวสดๆ รอนๆ ไมไดไปคิดแหละวา
ครั้งนั้นครั้งนี้  พอเจอเขาไปปใ๊บสดๆ รอนๆ  เหมือนกันเลย สดๆ  รอนๆ เหมือนกนั 
ผูเห็นธรรมแลวเป็นผูสดๆ รอนๆ  ตลอด  กับพระพุทธเจาไมหางไกลกันเลย  เป็น
อันเดียวกัน  ยิ่งผูเป็นพระอรหันตแดวยแลวเป็นอันเดียวกันเลยกับพระพุทธเจา  
หางกันที่ไหน  ธรรมเป็นอันเดียวกัน  ความบริสุทธ์ิเป็นอันเดียวกัน  แสดงออกมาก็
แบบเดียวกัน  จึงไมมีอะไรสงสัย 
 
        แตน้ีมันไมมีผูปฏิบัติน่ันซิ  คําวาชาวพุทธๆ  เต็มเมืองไทยเรา แตหาผูปฏิบัติ
ตามแถวทางแหงพระพุทธเจาที่สอนไวไมมี  มันก็มีแตความรูที่จดจํากันมา  แลวก็
หลอกกันไปหลอนกันไป  ผูเรียนมาก็ไมปฏิบัติตามที่เรียนมา  มีแตความจําเฉยๆ  
ไมเกิดประโยชนแ  นั่นเห็นไหม  ถาเรียนมาแลวไปปฏิบัติ  ธรรมะจะแสดงเหตุ
แสดงผลข้ึนมาภายในใจ  ขอใหพี่นองทั้งหลายนําไปปฏิบัตินะ 
 
        หัวใจนี้ควรแกการรับธรรมดวยกันทุกคน  ถาปฏิบัติแลวธรรมจะสัมผัสที่ใจ  
จะรูที่ใจ  ความแปลกประหลาดตางๆ  ที่พระพุทธเจาแสดงไวในครั้งพุทธกาล  จะ
มาปรากฏสดๆ รอนๆ  อยูที่หัวใจของผูปฏิบัติธรรมนั้นแหละ  จําใหดีนะ  จิตใจนี้
ดีดดิ้นมาก  เพราะไมมียาเป็นเครื่องรักษา  ไมมีน้ําดับไฟเลย มันจึงเป็นไฟทั้งวันทั้ง
คืน  แตมีการอบรมจิตใจใหสงบอารมณแบางเป็นบางกาล  เทากับน้ําดับไฟ  ใจของ
เราก็จะสงบในเวลาบังคับบัญชาดวยอรรถดวยธรรม  จิตใจสงบแลวจะปรากฏเย็น
ข้ึนและแปลกประหลาดภายในใจตัวเอง  จากนั้นก็หยั่งความเช่ือลงถึงอรรถถึง
ธรรม ถึงมรรคผลนิพพานไปเลย  ทีนี้ก็พยายามตอไปเรื่อยๆ 
 
        ถาไมไดทําเลยมีแตอานหนังสือเฉยๆ  เขาเหมือนเรา  เราเหมือนเขา ไมเห็น
มีแปลกประหลาดอะไร  คือมีแตแผนที่  มีแตแปลนบานแปลนเรือน  เอามาไวเต็ม
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หองก็เป็นหองของแปลนบานแปลนเรือน  ไมไดนําแปลนออกมากางและปลูกสราง
ตามแปลน  มันก็ไมปรากฏเป็นรูปเป็นราง  เป็นตึกรามบานชองข้ึนมา ก็เป็นแปลน
เต็มหองอยูนั้นแหละ  อันนี้ตํารับตําราพระพุทธเจาก็มี ถึงสามปิฎก  พระ
สุตตันตปิฎก  หนึ่ง  พระวินัยปิฎก หนึ่ง พระอภิธรรมปิฎก หนึ่ง  นี่เรียกวาแปลน  
เรียนมาก็ทิ้งไวอยางนั้นมันก็ไมเกิดประโยชนแอะไร  ไมปฏิบัติตาม 
 
        ถาปฏิบัติตาม  พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก มรรค
ผลนิพพานจะอยูที่นั่น  ตึกรามบานชองออกไปจากแปลน  ก็อยูที่แปลนเป็นผู
ช้ีบอก  นี่ก็เหมือนกัน  ใหเราปฏิบัติทุกคนนะโลกจะไดชุมเย็นกับอรรถกับธรรม  ที่
จะใหชุมเย็นตามกิเลสตัณหาไมมีใครมีทางที่จะไดชุมเย็น  มีแตรอนเป็นฟืนเป็นไฟ
เป็นคูแขงกันไป  เขาก็กิเลส  เราก็กิเลส  วาแขงดีแขงเดน  แขงดีกันอะไร  มันไมมี
ความดีที่จะมาแขง  มีแตความช่ัว มีแตฟืนแตไฟมาแขงกัน  มันก็รอนพอๆ กันนั่น
แหละ พากันจําเอานะ เอาละพอ วันน้ีพูดเทานั้นละ  ตอไปนี้จะใหพร 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3161&CatID=2 
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พระไตรปิฎกใน พระไตรปิฎกนอก 
 

             คือเมื่อจิตสงบแลวหลายครั้งหลายหนก็เรียกวาเป็นสมาธิ  อันนี้สําคัญมาก
นะ  ในศาสนาพุทธของเรานี้อันนี้ไมคอยมีใครเอาออกมา  จบพระไตรปิฎกก็จบ
เถอะ  เรียนขนาดไหนก็เรียนเถอะ  มีแตความจดความจําลูบคลํากันไปอยางนั้น
แหละ  เรียนจบพระไตรปิฎกเราอยาเขาใจวาคนนั้นมีหลักมีเกณฑแนะ  ก็เราเรียน
มาแลวนี่นะ  พระไตรปิฎกเราก็คนเสียจนแหลกจะวาไง  คนเพื่อจะนําคติธรรมอัน
สําคัญ ๆ  ออกไปปฏิบัติ  ไมใชคนเพื่อความรูกระจางแจง  แลวแสดงตัวเป็นคนรู
หลักนักปราชญแอยางนั้นอยางนี้   เราไม คิดอยางนั้นนะ  เราเรียนเราคน
พระไตรปิฎก  เราคนเพื่อหาหลักหาเกณฑแที่จะนํามาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนตน
เวลาออกปฏิบัติ  เราจึงไดคน 
 
        นี่เรียนไปเทาไร  เรียนบาปสงสัยบาป เรียนบุญสงสัยบุญ เรียนนรกสงสัย
นรก  เรียนสวรรคแสงสัยสวรรคแ  จนกระทั่งเรียนถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีตอสูกับ
นิพพาน  นิพพานมีหรือไมมีนะ  สิ่งที่กลาวมาเหลานี้มีหรือไมมีนะ นี่คือการเรียน  
ลูบคลําไปตลอดจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกก็ลูบคลําตลอดหาความจริง ไมได ทีนี้
สมาธิจึงไมมีในความจํา  มรรคผลนิพพานจงึไมมีในความจาํ   มีในความจริงเทานั้น 
 
        ทานวาปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน  เป็นแบบแปลนแผนผังเรียบรอยแลว  
ทานช้ีเขาไปตรงไหนใหทําอยางนั้น  ทานช้ีวาใหทําสมาธิ  เอา  ทําสมาธิ  นี่เรียกวา
เป็นภาคปฏิบัติแลวนะ  พอเราปฏิบัติเป็นสมาธิ  สมาธิในตํารับตําราทานบอกวา
ความสงบ ความแนนหนามั่นคงของใจ  เรียกวาสมาธิ  นั้นเป็นช่ือ นั้นเป็น
ตัวหนังสือ  ไมใชตัวสมาธิแท   เมื่อเราปฏิบัติตัวของเราเขาไปจนกระทั่งถึงจุดที่วา
จิตสงบ  ความสงบก็ใจของเราเองสงบ   อเอ   ใจสงบเป็นอยางนี้ แลวตําราเป็น
อยางนั้น   แตใจสงบแทเป็นอยางนี้  ตัวจริงเป็นอยางนี้   ตําราเป็นอยางนั้นเป็นช่ือ
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เป็นนาม  นี้ตัวจริงเป็นอยางนี้ จากนั้นก็เป็นสมาธิแนนหนามั่นคงข้ึนไป  อเอ   
สมาธิเป็นอยางนี้ ๆ แนเขาไป 
 
         นี่ภาคปฏิบัติ  รูตรงไหนแนนอนตรงนั้น ๆ ไมลูบคลํานะภาคปฏิบัติ  เอา  
สมาธิข้ันใดไมตองไปถามใคร  เมื่อปรากฏข้ึนในใจ อเอ  สมาธิเป็นอยางนี้ ๆ  มีแต
เป็นอยางนี้ ๆ  ไมมีคําวาลูบคลําสมาธิในภาคปฏิบัติแลว แนเขาไป ๆ  ถึงข้ันปใญญา
ก็เหมือนกัน  เมื่อสมาธิมีภูมิเต็มกําลังความสามารถที่จะคิดอานไตรตรองดวย
ปใญญาไดแลว  เพราะจิตอิ่มตัว  ไมวุนวายกับอารมณแตาง ๆ  หิวโหยในรูปในเสียง
ในกลิ่นในรส  จิตไมหิวโหยเพราะจิตมีสมาธิสงบตัวเรียบรอยแลว  พอออกจาก
ความสงบตัวแลว  เอา  กาวทางดานปใญญา 
 
        ปใญญาทานใหพิจารณายังไง ใหพิจารณาสกลกายเรื่องธาตุเรื่องขันธแสกล
กายของเรา  เรื่องอสุภะอสุภัง  ความเนาความเหม็นความเปื่อยความพุพองหนอง
ไหลในรางกายของเรา จนกระทั่งเรื่อง  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ความแปรสภาพ 
ความเป็นทุกขแ  ตลอดถึง อนตฺตา ความหาตนหาตัวไมได  ปใญญาของเรากระจาง
ไปโดยลําดับ ๆ  พอกระจางไปตรงไหนแกกิเลสไปตรงนั้น ๆ  อเอ  ทานแกกิเลส
ทานแกอยางนี้  นั่นเห็นแลวนะ ปใญญาเป็นอยางนี้เอง  ปใญญาในตํารามีแตลูบคลํา  
สงสัยตลอดเวลา  ปใญญาในความจริงไมไดลูบคลํา อเอ ๆ เรื่อย ๆ แหละ ปใญญา
เป็นอยางนี้ อเอ  ทานแกกิเลสทานแกอยางนี้ ๆ จนกระทั่งถึงกาวข้ึนสูปใญญา  
ปใญญานี้เป็นปใญญาสําคัญมากนะ  ในปริยัติในที่ไหนก็ตามถาไม ไดเขาไป
ภาคปฏิบัติแลวยังไงก็ไมรู  วางี้เลย  ตองเป็นภาคปฏิบัติอยางเดียวเทานั้นถึงจะรู 
พระพุทธเจา พระอรหันตแทานรูจากภาคปฏิบัติ 
 
        ที่นี่พอกาวเขาข้ันปใญญา  ปใญญาเริ่มแรกตองไดบังคับบัญชาใหพินิจ
พิจารณาเสียกอน  เพราะยังไมเห็นผลของงานตัวเองยอมเถลไถลได  เถลไถลไมได
ไปไหนนะ  ปใญญาข้ันนี้จะถอนเขามาสูสมาธิคือความสงบใจ  ไมอยากยุงเหยิง
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วุนวายกับการงานอะไรทั้งนั้น จะมีแตความสงบเย็นใจสบายแนวอยูทั้งวัน อยูได  
คนที่มีสมาธิอยูตลอด อยูที่ไหนอยูไดสบาย เพราะมีอารมณแอันเดียวไมมีอะไรเขา
มายุงเหยิง รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตาง ๆ ไมเขามาสัมผัสสัมพันธแ ไมมายุง
เกี่ยวกอกวน มีแตความสงบแนว ก็อยูน้ันได  เพราะฉะนั้นพวกที่มีสมาธิจึงติดสมาธิ
ไดไมเกิดปใญญา ปใญญาไมเกิด ตองไดขุดคนจากสมาธินี้ ออกมาทางดานปใญญา 
 
        ปใญญาทีแรกก็ยังไมเกดิ ก็ตองไดบังคับบัญชากัน เมื่อบังคับบัญชาจนกระทั่ง
เกิดความเขาใจแลว ทีนี้คอยดูดด่ืมไป ๆ อเอ เป็นอยางนี้ ๆ ทีนี้เห็นผลประจักษแแลว 
ไอเรื่องความเช่ือ ความพากความเพียร  ความอุตสาหแพยายามไมตองบอก  เป็นอัน
เดียวกันมาเลยกับความรูจริงเห็นจริงนั้น อเอ เป็นอยางนี้ ๆ จนกระทั่งกาวเขาสู
ภาวนามยปใญญา ปใญญาประเภทนี้ไมมี  เรียนจบพระไตรปิฎกก็จบ 
 
        ทานบอกไวกลางๆ วาภาวนามยปใญญาเพียงเทานั้น ผูไมไดทําภาวนามย
ปใญญานี้จะไมทราบเลยวารสชาติของภาวนามยปใญญาเป็นยังไง จึงตองมีใน
ภาคปฏิบัติเทานั้น ภาคปริยัติไมมี มีแตตําราบอกวาภาวนามยปใญญา ปใญญา
เกิดข้ึนจากการภาวนาลวนๆ  ทนีี้ปใญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวนๆ มันเกิดยังไง  
แนะ ไมรู ตองผูปฏิบัติ  อเอ ปใญญาเกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ เกิดข้ึนอยางนี้เอง 
 
ตอบค าถาม ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1382&CatID=2 
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คัมภีร์ในชัน้อรรถกถาไม่น่าเชื่อถอื 
อยากฟังความเห็นหลวงตา 

 
โดย : นาย ฬ .. อภิรมยแ ชูชีพ ถามเม่ือวันที่ 20 ต.ค. 2546 
 
คัมภีร์ในชั้นอรรถกถาไม่น่าเชื่อถือ อยากฟังความเห็นหลวงตา 
 
          ขอกราบนมัสการพอแมครูบาอาจารยแ พระเดชพระคุณหลวงตาที่เคารพ
อยางสูงยิ่ง.....กระผมมีคําถามเกี่ยวกับคัมภีรแในช้ันอรรถกถา อยากฟใงความเห็น
ของหลวงตาในเรื่องนี้ขอรับ.....คือวา....เดี๋ยวนี้  ในวงการศาสนาพุทธมีนักวิชาการ
สวนหนึ่ง  บอกวา คัมภีรแในช้ันอรรถกถา ไมนาเช่ือถือ.....หลวงตาเห็นวาอยางไร
ขอรับ.... ขอกราบนมัสการมาดวยความเคารพนับถืออยางสูงยิ่ง.....นาย ฬ 
 
คําตอบ เม่ือวันที่ 23 ต.ค. 2546 
 
เรียนคุณอภิรมยแ  
หลวงตาเมตตาตอบปใญหาของคุณในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ณ วัดปุาบานตาด  ดังนี้ 
 
หลวงตา :  คนที่พูดวาไมนาเช่ือถือ เขาเป็นคนประเภทคาถา หรือเป็นคนประเภท
อรรถกถา  
 
โยม :   เขาเป็นนักวิชาการครับ 
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หลวงตา :  นักวิชาการ ถานักวิชาการก็นักวิชาการตาบอดเขาใจไหม หามาอวด
ทําไม ใครจะเกินพระพุทธเจา  นักวิชาการแกกิเลสได  นักวิชาการนี้กอบโกยกิเลส
เขามาทิฐิมานะ  ถือตัววาตัวรูตัวฉลาด  นี้คือคลังกิเลสเขาใจเหรอ  พระพุทธเจาคือ
คลังของธรรม  อรรถกถา  ทานแยกขยายออกมา คาถา  อรรถกถา  เป็นตนแลวก็
แยกออกมาเป็นกิ่งเป็นกาน  มันก็กิ่งกานของตนไมตนนั้นแหละ จะผิดหรือถูกจับ
กิ่งกานเขามาก็มาหาลําตนของมัน  ถาเราไมเป็นบาไปโดดจากกิ่งกานลงเหวไปเสีย  
พวกนักวิชาการ  อยาเป็นนักวิชาการลงเหว เขาใจไหม  เอา วาไป 
 
โยม :  ขอโอกาสเจาคะ  ที่มีคนถามถึงอรรถกถานะคะ ก็คงหมายถึงวา ตําราที่
อรรถกถาจารยแอธิบายคัมภีรแพระไตรปิฎก คงจะหมายถึงอยางนั้นมากกวา 
 
หลวงตา :  เออ ก็อยางนั้นแลว  พระไตรปิฎกก็มาจากคาถามาจากพุทธพจนแวา
ยังไง  เราก็เลือกเฟูนเอาซิ  กิ่งนั้นกานนี้ก็มาหาตนใหญ  ถามันไมเลือกผิดโดดผิด 
โดดผิดตกเหวตายเสียไมกุสลาให  เขาใจเหรอ  ก็ยังบอกใหพินิจพิจารณานะ นิ
สมฺม กรณํ เสยฺโย วาไง  เอะอะจะไมเช่ืออยางเดียวไมได  เราเกงกวาศาสดามาจาก
ไหน  เกงกวาอรรถกถาจารยแมาจากไหน  จึงจะวาไมเช่ือทีเดียว  อันนี้ก็ยิ่งเห็น
ความเลวความช่ัวของเจาของเขาใจหรือเปลาละ แลวมีอะไรอีกละ  พุทธพจนแ  
คาถา อรรถกถา  แปลมาเรื่อย ๆ ถายทอดกันมาเรื่อย ๆ  ใชไหมละ เราก็จับไป
จากนี้เขาไปหาตนตอเอาซิ  ถาเป็นผูเฉลียวฉลาดจริง ๆ นะ  ถาจะเอาหลักวิชาการ
มาอวดน้ี  นักวิชาอันนี้ไมมีใครเช่ือเหมือนกันนั่นแหละ  อยาวาแตเราไมเช่ืออยาง
เดียวเขาก็ไมเช่ือเราเหมือนกันทั้งโลกคนแบบนี้นะ  เขาใจเหรอ  
 
http://www.luangta.com/thamma_forum/forum_detail.php?cgiForumID=495 
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จ าเป็นหรือไม่ ? 
การภาวนาต้องควบคู่ไปกับการเรียนอภิธรรม 
 
โดย : ธนชัย ถามเม่ือวันที่ 14 ต.ค. 2546 
 
จ าเป็นหรือไม่การภาวนาต้องควบคู่ไปกับการเรียนอภิธรรม 
 
กราบนมัสการหลวงตามหาบัวที่เคารพ  
          นับแตผมไดฟใงเทศนแของหลวงตา ผมก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนา  
และไดฟใงหลวงตาเทศนแผานทางอินเตอรแเน็ตอยูเป็นประจําครับ อาทิ ปฏิบัติ
ภาวนา  ทองพุทโธใหติดอยูแนบจิต ทําสมาธิ  ตามคําแนะนําของหลวงตา และหา
อานธรรมะที่มีอยูทางเว็บไซตแครับ  
 
        จนกระทั่งผมไดสนทนากับเพื่อนที่สนใจในทางธรรมะ  เพื่อนแนะนําใหผม
ไดไปอานพระอภิธรรม  เพื่อความรูอยางสมบูรณแ  แตเมื่อผมอานแลวก็ไมเขาใจ
ครับ  ติดขัดในขอบาลี  ครั้นไปเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยแ  ก็ยิ่งไมเขาใจ
ใหญ  เมื่อพระผูสอนก็เอยถึงคําบาลี  ผมเองก็ไมเขาใจความหมาย  เพราะไมเคย
เรียนมาทางดานน้ีเลย  
 
        ดังนั้นผมขอถามวา การปฏิบัติภาวนาจําเป็นหรือไมที่ตองศึกษาพระ
อภิธรรมควบคูไปดวยครับ  ทายสุดน้ี  ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาที่ไดเทศนาสั่ง
สอนแกชาวโลกใหหันมาสนใจในธรรมะเพื่อความพนทุกขแครับ  
 
 
 



๑๓ 

 

คําตอบ เม่ือวันที่ 17 ต.ค. 2546 
เรียนคุณ ธนชัย หลวงตาไดเมตตาแสดงธรรมตอบปใญหาธรรมของคุณให  
เม่ือเชาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดปุาบานตาด ดังน้ี 
 
หลวงตา:  อภิธรรมก็คือพระพุทธเจาองคแเอก เขาใจเหรอ นั่นแหละตูอภิธรรมคือ
พระพุทธเจาองคแเอก  อภิธรรมออกมา ออกมาจากพระพุทธเจา ครั้นออกมาแลวก็
มาเป็นความจดความจําของผูไมเคยปฏิบัติ  ไมเคยรูเคยเห็น มันจึงเหลวไหลไปทั้ง
เขาทั้งเรา  เพราะฉะนั้นจึงเอาภายในจิตนี้ใหดี อภิธรรมอยูในจิตนี้ เขาใจหรือ  
บอกอะไรก็ไมเหนือไปจากสติกับจิตใหติดแนบกัน มันจะแยกขยายไปไหนอาการ
ของจิต  มันจะคอยรูคอยแตกแขนงออกไป  แลวปใญญาจะคอยพิจารณาไปตามสิ่ง
ที่รูที่เห็นน่ันแหละโดยไมตองสงสยั กิเลสมันไมเหน็มีบาลีวะ ตรงนี้ไมเห็นใครพูดกัน 
เอะอะก็บาลี ๆ บาลีเป็นเรื่องธรรมของพระพุทธเจา  กิเลสมันไมเห็นเป็นบาลีอะไร 
 
        เดี๋ยวนี้มีตั้งแตเอากิเลสมาใชกัน  ครั้นเวลาจะพูดธรรมะก็ข้ึนเป็นบาลีแลวก็
แปลสุมสี่สุมหา เจาของก็ไมเคยปฏิบัติ  บาลีวางั้นบาลีวางี้ไปเลย แลวเต็มตั้งแต
บาลีแหละพวกปริยัติ  หลวงตาบัวนี้ก็เป็นมหาบัว  มันก็เป็นหนอนแทะกระดาษ
เขาใจไหม  ถาไมปฏิบัตินะ  ถาปฏิบัติจะเป็นความจริงข้ึนมาทันที  เพราะฉะนั้นจึง
ขอใหมีภาคปฏิบัติ  จิตตภาวนาเป็นรากใหญสําคัญมากของการปฏิบัติ และผล
ทั้งหลายจะรูข้ึนจากภาคปฏิบัติ  เพียงแตเรียนจํามาเฉย ๆ  ยกคัมภีรแมาแบกจนหลงั
หักมันก็ไมเกิดประโยชนแ  เพราะเป็นความจํา  เด็กเรียนก็ไดผูใหญเรียนก็ได  
ผูหญิงผูชายเรียนก็ไดจําไดดวยกัน แตไมมีกิเลสถลอกปอกเปิก ถาไมนําออกปฏิบัติ  
ถานําออกปฏิบัติไมวาหญิงวาชาย  นักบวชหรือฆราวาส  ปฏิบัติไดดวยกัน  เพราะ
จิตน้ีไมมีเพศ  กิเลสก็ไมมีเพศ  มันอยูในจิต  ธรรมไมมีเพศ อยูในจิต  แกเขาไปถูก
จุดแลวกิเลสก็กระจายออก  บาลีไมบาลีไมสําคัญ  เขาใจหรือ  เอาแคนี้กอน 
 
http://www.luangta.com/thamma_forum/forum_detail.php?cgiForumID=439 



๑๔ 

 

พระอภิธรรมปิฎกไม่ม ี? 
 

            ถาทางวัดทางพระศึกษามาดวยดี  ปฏิบัติมาโดยชอบธรรมแลวออกมาไมคอย
ผิดพลาด  ถาไปศึกษาเฉย ๆ ไมสนใจกระทั่งวาศีลเป็นยังไง ศีลเป็นยังไงไมสนใจ  
มีแต ศึกษาจับคําเอาเฉย ๆ คําพูด ๆ  ศีลไมมีสักตัว  มันอาจจะลบวาใน
พระไตรปิฎกนี้ไมมีพระวินัยปิฎกก็ได  เวลาน้ีก็เริ่มปรากฏแลววา อภิธรรมปิฎกไมมี
ในพระไตรปิฎก  ไตรแปลวาอะไร ติ ออกจากสาม แปลสภาพมาเป็นไตร ปิฎก 
แปลวา  ภาชนะ ฟใงใหดีนะ  นี่เรียนมาจะเอามหาออกเสียวันนี้ ปิฎก ภาษาบาลี 
เรามาแปลเป็นภาษาไทยวา ปิฎก แปลวา  ภาชนะสําหรับรับรองปิฎกทั้งสาม ไตร 
นั่นนะสาม  ภาชนะสําหรับรับธรรมทั้งสามประเภท 

 
       พระวินัยหนึ่ง  พระสูตรหนึ่ง  พระอภิธรรมหนึ่ง  นี้คือปราชญแไปจดจารึกมา  
ออกเป็นพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก ๑ พระสุตตันตปิฎก ๑ พระอภิธรรมปิฎก ๑ 
เรียกวาสาม  พระวินัยปิฎกนี้เรียกวากฎของพระ วินัยของพระ กฎหมายพระ  พระ
สูตรนั้นพูดถึงเรื่องสัตวแเรื่องบุคคล ทําดีทําช่ัว ตกนรกไปสวรรคแอะไร มีอยูทั่วไป  
เรียกวาพระสูตร บางแหงธรรมที่สูงกวานั้นเขามาเป็นพระสูตรก็มี เชน  ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร  นี่อริยสัจนะนี่  เขาในพระอภิธรรมปิฎกไดเลยไมสงสัย จากนั้นก็
พระอภิธรรม   พระอภิธรรมปิฎก  แปลวาธรรมที่สูงสุดกวาธรรมทั้งสองประเภทนี้ 
 
       พระพุทธเจาตรัสรูข้ึนมาดวยพระอภิธรรมปิฎก ดวยจิตตภาวนา รากแกวของ
พระอภิธรรมปิฎกคือภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูข้ึนดวยองคแภาวนาลวน ๆ เป็น
ศาสดาเอก  เจริญอานาปานสติ เป็นยังไงที่วาพระอภิธรรมปิฎก จิต เจตสิก 
นิพพาน  มีแตเรื่องจิตลวน ๆ นะ  นี่ละทานแสดงในอภิธรรมปิฎกไว  นี่ก็ดูไมใชมา
พูดพลาม ๆ นี่นะ ไมวาพระสูตร  พระวินัย  พระอภิธรรม  เราดูมาทั้งนั้นกอนที่จะ
ออกปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นที่จะมาโกหกงาย ๆ  ไมไดนะ  ควรตีปากตีเอาเลยเรานะ 
เราก็มีมือ  เขามีปาก  พูดออกมาเป็นการลบลางอรรถธรรมตีปากเลย  อยากวา



๑๕ 

 

อยางนั้นนะ ก็เรียนมาดวยกัน  เห็นมาดวยกัน  นี่แวว ๆ ทราบมาอยางนั้นวา พระ
อภิธรรมปิฎกนี้ ไมมี ในพระไตรปิฎก มี  ๒ ปิฎก  คือพระวินัยปิฎกกับพระ
สุตตันตปิฎก 
 
        พระอภิธรรมปิฎกคือหัวใจของพระ  ถาอันนี้ไมมีแลวก็แสดงวาศาสนาพุทธ
เราหมดเลย  ไมมี  ศาสดาองคแเอกก็ขึ้นไมได  ตองขึ้นจากอภิธรรมนี้  พระอรหันตแ
ทุกองคแข้ึนจากอภิธรรมปิฎกนี้ไมข้ึนจากไหน  พระวินัยปิฎกนี้ทานบัญญัติทีหลัง  
แตกอนยังไมมีพระวินัย  เมื่อทําผิดทําพลาดก็ตั้งบัญญัติพระวินัย  กฎหมายพระ
เขาไป ๆ เรื่อย ๆ  กฎหมายเป็นพื้นฐานแลวก็ยังเป็นอนุบัญญัติ  คือบัญญัติทีหลัง
ปลีกยอยไป  อาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ นี้บัญญัติตอไป ๆ นี้เรียกวาพระวินัยปิฎก  พวก
พระสุตตันตปิฎก  ใครก็ทราบดังที่พูดน่ันละ  นิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้  สวนมากออก
จากพระสุตตันตปิฎก  สวนพระอภิธรรมปิฎกนี้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาเป็นพื้นฐาน
เลยเทียว  พระพุทธเจาตรัสรูดวยพระอภิธรรม  พระอรหันตแตรัสรูดวยพระ
อภิธรรม  ถาพระอภิธรรมนี้ไมมีในพระไตรปิฎกหรือไมมีในศาสนาแลว  ศาสนาก็
หมดไปเลย  นี่คือรากแกวของศาสนาไดแกพระอภิธรรม  จะเป็นอะไรไป 
 
       มันเรียนเฉย ๆ ไมปฏิบัติก็จะไปรูอะไร ใหเรียนซิ  พระพุทธเจาปฏิบัติมาทุก
สิ่งทุกอยาง  เรียนในหลักธรรมชาติคือพระพุทธเจา  พระสงฆแสาวกก็เรียนจากพระ
โอษฐแของพระพุทธเจาแลวก็มาปฏิบัติ ๆ ปฏิบัติลงในจิตตภาวนา ภาวนานี้จะเป็น
อะไร  ถาไมใชพระอภิธรรมจะเป็นอะไรไป  คําวา นิพพาน จิต เจตสิก รูป นิพพาน 
อะไรเหลาน้ี  อธิบายไปเป็นเรื่องอภิธรรม  คือเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาลวน ๆ  ลง
ไดเขาทางดานภาวนาหนีจากอภิธรรมไมได  แยกไปไมไดเลย  ถาอยากตกนรกก็ 
เอเา วางั้นเลย  พระอภิธรรมไมมี  นั่นละมันจะลงนรก ตอไปนี้พระวินัยก็จะไมมี 
 
       แลวยังไดยินแวว ๆ อีกนะวา พระพุทธเจาไมควรจะไปยึดทาน คือ
พระพุทธเจาไมมี  ทานปรินิพพานไปแลว  ยังเหลือแตพระธรรมกับพระสงฆแ 



๑๖ 

 

พระพุทธเจานิพพานไปแลวถาจะไปยึดองคแทาน  ก็จะเป็นการติดรูปติดอะไรทาน
ไป  นี่มันบาหรือดี  เราก็หูบาฟใงมาอยางนี้เหมอืนกัน  ถาเขาพูดวาเป็นบาเราก็หูบา
เหมือนกัน  บาไปตามบา  วันนี้พูดเรื่องบาดวยกัน เรื่องพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆแ ตัดพระพุทธเจาออก  คือพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวถือทานหาอะไร  
เขาวาอยางนั้น 
 
       เราก็อยากถามยอนข้ึนมาหาโคตรแซของมึงนั้น  ตายไปแลวมึงถือทานทําไม   
เราอยากถามวาอยางนั้นนะ  ก็ยังถือโคตรถือแซอยูนะ โคตรแซพอแมปูุยาตายาย 
ตายไปแลวก็ยังเคารพนับถือทานอยูใชไหม  นี่พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวเพียง
พระรูปพระรางก็ยังบอกแลวนี่นะ นี่ละองคแศาสดาเอกที่เป็นหัวใจของสัตวแ โลก 
พระพุทธเจา ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆแ ๑  หัวใจของชาวพุทธเรา  ตัดพระพุทธเจา
ออกแลวมีความหมายอะไร 
 
       จะวาติดพระพุทธเจา  เอาถาวาจะกลัวติดพระพุทธเจา  ซึ่งเป็นสายทางเดิน
เขาสูมรรคผลนิพพาน  คือ พุทธ  ธรรม  สงฆแ  นี้  เป็นทางเดิน หัวใจของผูปฏิบัติ
ธรรมที่จะกาวไปตามสายทาง  พุทโธ  ธัมโม  หรือสังโฆ  ก็ตาม เขาสูมรรคผล
นิพพานอันเป็นธรรมธาตุลวน ๆ  จะเขาอยูสามจุดนี้  พุทโธกระเทือนถึงธรรมอัน
นั้นเลย  ธัมโมกระเทือนถึงธรรมอันนั้นเลย  สังโฆกระเทือนถึงธรรมธาตุอันใหญ
หลวงนั้นเลย  แลวไปตัดพุทโธออกแลวมีความหมายอะไร 
 
       เอา  บอกกันเลย  มาวัดปุาบานตาดน่ี  สายทางที่จะมาวัดปุาบานตาดมีเห็น
ไหม  เวลาน้ีเขาลาดยางเรียบ เขาลาดยางมันไมดีสูเราบุกเลยไมได อยามาตามทาง   
ถามาตามทางนี่มันจะติดหนทาง  มันจะติดรูปติดรางของถนนหนทาง  ติดยางติด
อะไร  ใหบุกมาเลยทีเดียว  ตนไมแถวนั้นจะพังไปหมดนั่นแหละ หัวมันแตก  หัว
แตก  ตนไมพังไมพังไมรูแหละ  นี่เห็นไหมอยางนี้มันก็มาพูดหนาดาน ๆ  ผูปฏิบัติ
ธรรมหรือผูเรียนธรรมเรียนมาทําไมเรียนมาแบบนี้นะ  ลบลางศาสนาอยางนี้ 



๑๗ 

 

       พระพุทธเจาไมมี  ศาสนาก็หมดจะวาอะไร  ศาสนาเกิดจากใครไมเกิดจาก
พระพุทธเจา  นั่น  คําวา พุทโธ ๆ  คือหัวใจของชาวพุทธเรา  ยึดพุทโธนี้เพื่อรวม
กระแสของจิตเขาเปน็ตัวของตัวเองข้ึนมา  พุทโธนี้เดนข้ึนมา ธรรมเริ่มเกิดแลวเห็น
ไหมละ  ถาพุทโธไมรวมเกิดไมไดนะ  ตองบริกรรม  เอาความรูนี้มารวมอยูในจุดคํา
บริกรรมคําไหนก็ตาม ใหเป็นที่รวมของผูรู  เชน ธัมโม หรือสังโฆก็ตาม หรืออัฏฐิ ๆ 
ก็ตาม  ผูรูใหอยูที่อัฏฐิ  อัฏฐิคืออริยสัจ  จับอยูนั้น  ทีนี้เวลาจิตไมแยกแยะไปไหน
ใหอยูนั้น  ตอไปก็สั่งสมความรูนี้เดนข้ึน ๆ  ความสงบเยือกเย็นก็จะปรากฏข้ึนจาก
คําบริกรรมที่ยึดเป็นเกาะไวอยางมั่นคง  แลวก็ปรากฏเป็นความรูเดนข้ึนมา ๆ  ผูรู
เดนแลวที่นี่ 
 
       ผูรูเดนแลวก็เรียกวาเป็นความสงบ  สมถธรรมเกิดข้ึนพรอมกันแลว วิปใสสนา
ธรรม  สมาธิธรรม  เกิดข้ึนจากจุดนี้  ไมเกิดข้ึนจากพระพุทธเจาเกิดข้ึนจากอะไร  
ตัดพระพุทธเจาแลวก็หมดไมมีความหมายเลย  ทําลายศาสนาวางั้นเลย  ถาลงตัด
พระพุทธเจาวาไมใหมีแลว   เป็นผูทําลายศาสนาโดยตรง  ถาเป็นพระก็ทําลายอยู
ภายใน ภายในวัด ภายในศาสนา  ถาเป็นฆราวาสก็ทําลายอยูขางนอก ผูอยูขาง
นอกก็ทําลายศาสนาอยูขางนอก  ผูอยูขางในก็ทําลายศาสนาขางใน  ศาสนาก็หมด 
ชาติก็หมด เพราะชาติอยูกับศาสนา เฉพาะชาวพุทธของเรา 
 
        เราก็ไดยินแวว ๆ  เราก็ไมยืนยันนะ เราก็ไดยินแวว ๆ เราก็พูดแบบแวว ๆ 
เหมือนกัน   ใครจะมาจับตัวเราไมไดก็ไดยินมาอยางนั้น  เราหลบทีเดียวก็ไปได
ยากอะไร  เพราะเราไมจริงจัง  ถาจริงจังเอาคัมภีรแตีหัวมันเลย นี่มึงไมเห็นหรือ  
อันน้ีเพียงแวว ๆ  เราก็พูดแบบแวว ๆ  ถาเขาวามา ก็ไดยินแวว ๆ นี่วางั้น  แกมา
โจทกแก็ตองโจทกแแบบแวว ๆ  ดวยกันซี  อยามาโจทกแจริงจังกับเรานะ  เพราะเรา
แวว ๆ เราก็วาอยางนี้ ใหมันเขากันไดยังงั้นซิ  นี่เราไดยินแวว ๆ มาอยางนี้นะ 
 



๑๘ 

 

        เทวดาไมมี นั่นฟใงซิ พระพุทธเจาสอนเทวดากับพุทธบริษัทประชาชน
ทั้งหลายนี้เสมอกันหมด ในพุทธกิจมี  ตอนบาย ๓ โมง ๔ โมงสอนพอคา 
ประชาชน  ตั้งแตพระมหากษัตริยแลงมา  ตอนคํ่าประทานโอวาทแกพระสงฆแ บาลีก็
มี  แตเราไมยกบาลี   ยกเนื้อความมาแปลเอาเลย ตอนคํ่าสอนพระสงฆแ  อบรม
พระสงฆแ ตอนเที่ยงคืนไปแลวก็อบรมแกปใญหาเทวดา นี่ พุทธกิจ ๕ เป็น ๓ ขอแลว  
นี่ละในวงศาสนาของพระพุทธเจา 
 
        พุทธกิจคืองานของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ  คนอื่นจะทําอยางพระองคแไมได  
พอเที่ยงคืนมาก็สอนบรรดาเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับมนุษยแนี่  อันนั้นเป็น
นามธรรม  อันนี้เป็นรูปธรรม  เห็นกันอยูนี้  อันนั้นเห็นดวยใจ  รูดวยใจ  เทวดา
ประเภทตาง ๆ  เชนอยางตาเราน้ีมีวิสัยที่จะดูรูป  หูไปดูแทนรูปไมได  ตาจะไปฟใง
แทนหูไมได  เป็นคนละหนาที่ ๆ  อันน้ีหนาที่ของพระญาณหยั่งทราบหรือพระจิต
ของพระพุทธเจาควรจะรูจะเห็นอยางนี้ก็เห็น  ควรจะรูเฉพาะวิถีจิตคือพระญาณ
หยั่งทราบจําพวกเทวบุตรเทวดาอินทรแพรหม  เปรตผีประเภทตาง ๆ  เป็นวิสัยของ
จิตลวน ๆ ที่จะดู  ไมใชตาเนื้อจะไปดู ทานก็เอานั้นออกดู เอานั้นออกใช เอานั้น
ออกสอน นี่เป็นประเภท 
 
      พวกเรามีอีโตอันเดียวไปฟใงโปฺก ๆ  สรางบานทั้งบานก็เอามีดอีโตอันเดียว  
สรางปราสาท ๖-๗ ช้ัน ก็เอามีดอีโตอันเดียว  จะเอามีดอีโตอันเดียวไปอวดนาย
ชางเขาไดยังไง  นายชางเขามีเครื่องมือกี่ประเภท  พระพุทธเจาเป็นนายชางเอก
เลิศเลอ  มีเครื่องมือกี่ประเภท  สั่งสอนสัตวแโลกดวยเครื่องมือคือธรรมทั้งนั้น  ทาน
แยกประเภท ๆ เที่ยงคืนสอนเทวดา  ก็อยูในพุทธกิจ ๕ ลบออกไดยังไง  จากนั้นก็
เล็งญาณดูสัตวโลก  ภพฺเพภพฺพา วิโลกานํ  ทรงเล็งญาณดูสัตวแโลก  ใครจะมี
อุปนิสัยปใจจัยพอเป็นสาระและเป็นสาระ  ซึ่งควรจะไดบรรลุธรรมอยางรวดเร็วแต
จะเสียชีวิตเสียกอน  ก็เสด็จไปโปรดคนน้ันกอนเมื่ออยูในฐานะเป็นไปได  จากนั้นก็ 
ปุพฺพเณฺห ปิณฺฑปาตโฺจ  ออกบิณฑบาตโปรดสัตวแโลก 



๑๙ 

 

        เห็นไหมนี่พุทธกิจ ๕ มีอยูนี่ตัดไปไหน   เทวดาตัดไปไหน ถาตัดก็ตัดออก
หมด  อยางนั่งอยูนี่ตัดออกหมด  วาเทวดาไมมีพวกนี้ก็ไมมีเหมือนกันจะวาไง  ก็ใน
คําสอนอันเดียวกัน  อันน้ีดูดวยตาเนื้อ  ดูพวกกายทิพยแดูดวยจิตใจ  เหมือนอยาง
เราฟใงเสียงดวยหู  เราดูสิ่งตาง ๆ ดวยตา  นั่นมันเป็นคนละวิสัย ๆ จะมาเอาสับสน
ปนเปกันไมไดนะ  มันใชไปคนละทิศละทาง แลวเครื่องมือที่สั่งสอนสัตวแโลก
ประมาณวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธแ  นี่เครื่องมือของธรรมที่สั่งสอนสัตวแโลก นี้
พอประมาณนะ  ที่พระพุทธเจาสั่งสอนโลกไมตองพูดละ  ครอบโลกธาตุเลย แลว
ไหนวาเทวดาไมมียังไง 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=672&CatID=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ถอดออกมาจากความเป็นของจติ 
 

           ถาพูดถึงเรื่องดูหนังสือเราดูมากจริงๆ  แตเดี๋ยวนี้ก็ลืมมากพอๆ กัน จนแทบ
จะไมมีอะไรเหลือนะ  ตํารับตําราคัมภีรแไมไดดูมากเฉพาะอภิธรรม  พระอภิธรรม
ไมคอยไดดูมาก  พระวินัย พระสุตตันตะ ดูมาก  สวนพระอภิธรรมเรายอมรับวา
เราไมคอยไดดูมาก  อภิธรรมคือเรื่องจิตตภาวนาลวนๆ  พูดแตเรื่องจิต  หมุนเขาๆ 
จึงวาอภิธรรม  ธรรมที่ละเอียดสุขุมมาก พระสูตร พระวินัยปิฎก จากนั้นก็พระ
อภิธรรม  ทานถอดออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจานะ  พระพุทธเจาตรัสรูปึ๋ง
ข้ึนมาน้ี ปิฎกใหญข้ึนแลว 
 
       ดูเหมือนทานสังคายนาครั้งที่สามหรือที่สี่เราจําไมไดที่ไดจดจารึกออกมา แต
กอนก็สังคายนารอยกรองธรรมวินัยมาถึงสองสามครั้งละมัง  จึงมีผูคิดวาตอไป
ผูเช่ียวชาญทางดานธรรมดานวินัยนี้จะคอยลวงไปๆ  ใหรีบจดจารึกไวเสีย จึงไดจด
จารึกออกมาเป็นคัมภีรแ ดูเหมือนสังคายนาครั้งที่สามหรือที่สี่ (ดูเหมือนจะเป็นครั้ง
ที่หาคะ ที่ลังกา)  นั่นแลวมันลืม  ก็เคยอานแลว เห็นไหมละ แตแลวมันก็ลืมอยางนี้
ละ นี่ละจึงไดเป็นคัมภีรแออกมา แตกอนออกจากพระทัยพระพุทธเจาลวนๆ  
พระสงฆแสาวกเหมอืนกัน บรรลุธรรมปึ๋ง พระไตรปิฎกขึ้นพรอมๆ เป็นธรรมแทไมใช
ธรรมความจํา  เป็นธรรมความจริงเกิดข้ึนมาและเป็นสมบัติของตนดวยๆ ตลอด 
 
          ทีนี้เวลาออกไปหาคัมภีรแแลวก็เลยเป็นแขนงออกไป  แขนงเลยเลื้อยไปไมมี
สิ้นสุด  แตหาจะยึดจะจับจะเกาะจะเป็นสาระอะไรก็ไมได  ถามีแตศึกษาเลาเรียน
มีแตความจํา  คืบคลานไปอยางนั้นไมไดสาระ  เราไมไดประมาท  ไมประมาทยังไง   
ก็เราก็เรียนเหมือนกัน แนะ มันไมไดหลักไดเกณฑแนะเพียงเรียนเฉยๆ  มันคืบมัน
คลานลูบไปคลําไปๆ วาบาปบุญ  สงสัยไปพรอมนะ  พระพุทธเจาสอนลงอยาง
ถูกตองแมนยํา  บาปมีบุญมี  รูแลวเห็นแลวจึงนํามาสอน ไอพวกที่ไปอานตาม



๒๑ 

 

ตํารับตํารา  บาปมีจริงเหรอ  บุญมีจริงเหรอ  จนกระทั่งเรียนไปถึงนิพพาน  ยังไป
ตั้งเวทีตีกับนิพพาน นิพพานมีจริงๆ หรือ นั่นเห็นไหม นี่ความจํามันไมใชความจริง 
 
          ความจริงคือเกิดข้ึนกับตรงนั้น กับใจๆ รูที่ใจ เห็นที่ใจ เป็นสมบัติของตน
เป็นลําดับลําดาไป  ความจําไมเป็นนะ  หลงลืมไปได นี่ละภาคปฏิบัติเรานํามาพูด  
เอาความจริงออกมาพูด  ใครจะหาวาโอวาอวดวาขวานผาซาก กระแทกแดกดัน  
ก็ตาม เราไมมีความรูสึกในทางนั้น  มีแตความจริง วาไปตามความจริง  ดังที่ไดเคย
เลาใหบรรดาพี่นองลูกศิษยแลูกหาทั้งหลายฟใงตลอดมา การเทศนาวาการอยาง   
ทุกวันนี้กับแตกอนเป็นคนละโลก  คือแตกอนก็เรียนคัมภีรแมาดวยกันอานมา
ดวยกัน  ไมวาทานวาเราพระทั่วประเทศไทยเราศึกษาเลาเรียนมาตามคัมภีรแๆ 
เวลาเทศนแ  ก็เทศนแไปตามตํารับตํารา ทานเหมือนเรา  เราเหมือนทาน เป็น
ธรรมดาไมมีอะไรสะดุดใจ 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3530&CatID=2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 

 

หลักของจิตตภาวนาออกจากอภธิรรม 
 

          เพราะของจริงมีอยู  นอกจากเราไมเห็นเฉย ๆ ก็ประหนึ่งวาของจริง
ทั้งหลายเหลาน้ันทั้งดีและช่ัวไมมี  เพราะตาบอด  ทีนี้พอเปิดตาออกไปมากนอย  
ก็จะเริ่มเห็นของดีของช่ัวซึ่งมีอยูแลว  พอเปิดออก ๆ ก็เห็นชัดทั้งดีและช่ัว  เปิดจา
ออกหมดแลวก็เห็นหมดจะวาไง  เมื่อเห็นหมดจะใหบอกวาไมเห็นไดยังไง  เวลามัน
มืดก็บอกวามันมืด  มันรูอยูวามันมืดก็บอกวามันมืด เวลามันสวางออกมามากนอย
ก็รูอยูวาสวางมากนอย  จนกระทั่งมันจาออกไปแลวจะใหพูดวายังไง นี่ก็ไดปฏิบัติ
มาอยางนี้ก็ไดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟใง 
 
          เริ่มแรกตั้งแตปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถ  ความรูนี้คอยเบิกออก ๆ  
ดวยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอันดับหนึ่ง  อันนี้เป็นเครื่องเบิกกวางออกไป
ตลอดจนทะลุปรุโปรงทั่วโลก  ออกจากจิตตภาวนา  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึง
ตรัสรูดวยจิตตภาวนา พระสงฆแสาวกทุก ๆ องคแ เป็น สรณ  คจฺฉามิ ของพวกเรา   
ตรัสรูดวยจิตตภาวนาทั้งนั้น มีหลักอยางที่กลาวไวทุกวันนี้วา พระอภิธรรม  
อภิธรรมคือธรรมอันยอดเยี่ยม ไดแกหลักของจิตตภาวนา ออกจากอภิธรรมทั้งหมด  
พระพุทธเจาตรัสรูดวยอภิธรรม  พระอรหันตแทั้งหลายตรัสรูดวยอภิธรรม  ทานแจง
กระจาง นี้จึงเป็นธรรมจําเป็นมากสําหรับในวงพุทธศาสนา 
 
          พระไตรปิฎกมีสาม  พระสุตตันตปิฎก คือเรื่องราวตางๆ ของสัตวแของ
บุคคล ที่ทําบาปทําบุญ  ทําดีทําช่ัว  ไปตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเป็นผีข้ึนสวรรคแ
ช้ันพรหม  ทานพูดเรื่องราวเหลานี้  เรียกวาพระสูตร  พระวินัยคือกฎหมายพระ  
พระวินัยไดแกกฎหมายพระ ศีล ที่วาศีล ๒๒๗ นี้วาไวพอประมาณ  สวนที่มี
มากกวานั้นทรงตั้งเป็นอนุบัญญัติ  บัญญัติทีหลังนี้มากมายกายกอง  นี้เรียกวา
กฎหมายพระ  เรียกวาพระวินัย  เป็นพระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎกดังที่กลาวมา
ตะกี้นี ้  แลวพระอภิธรรมปิฎกนี้ตามวิถีของจิต  มันเกิดมันตายมากี่กัปกี่กัลป  มัน



๒๓ 

 

เกิดมันตายมาดวยเหตุผลกลไกอะไร  มันจึงตองเกิดตองตาย  มันจึงไปสูงไปต่ําไป
ตลอดเวลา  สิ่งที่ไหนเขาก็บอกวาตาย ๆ สัตวแเกิดสัตวแก็ตาย คนเกิดคนก็ตาย  
แมแตพวกเปรตพวกผีสัตวแนรกอเวจีก็ยังมีเกิดมีตาย คือหมายความวาเปลี่ ยนภพ
เปลี่ยนชาติมาเรื่อย 
 
       แลวสิ่งที่พาใหไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ ไมไดยินวาเกิดวาตาย ติดแนบอยู
ตลอดเวลา  ใหสัตวแทั้งหลายไดรับความทุกขแยากลําบาก  โดยที่วาไปเกิดที่นั่นไป
ตายที่นี่คืออะไร  คือใจ  นี่ละใจดวงนี้ละไมเคยตาย เรื่องตายคือจิตที่เขาไปอาศัย
รางใด  รางนั้นก็เป็นสภาพของสัตวแของบุคคลข้ึนมา ทีนี้พอสภาพอันน้ันมันหมดไป
แลวจิตดวงนี้ก็ถอนตัวออกแลวไปกอภพใหม  กอภพใหมนี่ภพดีภพช่ัว  แลวแต
กรรมดีกรรมช่ัวของตัวเองที่สรางไวเวลามีอัตภาพอยูน้ัน ตัวนี้ไมตาย ไปเรื่อย ๆ 
 
       นี่ละจิตตภาวนาหรืออภิธรรม ทานตามวิถีจิตอันนี้  แกะรอยจิตตัวพาเกิดพา
ตายนี้ดวยจิตตภาวนา  ตามเขาไป ๆ  จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแหง
ความเกิดความตาย  ไดแกวิมุตติหลุดพน  สังหารกิเลสตัวพาเกิดพาตายซึ่งแทรก
อยูในจิตน้ันออกไปหมดแลว  เรียกวาวิมุตติหลุดพน  ที่นี่ทานไมตองเกิดตองตาย
ดวยภพภูมิตาง ๆ อีกตอไปแลว  จิตนั้นก็กลายเป็นจิตธรรมธาตุข้ึนมา  ธรรมธาตุ
เรียกวาตายตัวแลว  เรียกวาธรรมธาตุ  หรือวานิพพาน  หรือวาวิมุตติ ๓ ประเภท
เหลาน้ีเรียกเป็นไวพจนแของกัน  ใชแทนกันได  นี่ละจิตดวงนี้  นี่พระพุทธเจาตรัสรู  
ตามรอยจิตดวงนี้ไปถึงข้ันน้ันดวยอภิธรรม  ไมมีใครที่จะเวนอภิธรรมไปไดที่จะได
ตรัสรูธรรม อภิธรรมจึงเป็นธรรมจําเป็นมากในพระไตรปิฎกทั้งสามประเภทนี้ 
 
       นี่เราก็ไดยินว่ีแวววา พระอภิธรรมไมมีในพระไตรปิฎก เราอยากจะไปถามหา
โคตรหาแซ   มันเอาโคตรแซมาจากไหนเอามารื้อพระอภิธรรม  ซึ่งเป็นศาสนาของ
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแนี้ออกไปไมใหมีเหลือ  มันจะใหมีเหลือแตเทวทัต
ทําลายทั้งชาติทั้งบานเมืองไปตาม ๆ กันหมดนั้นเหรอ  เราอยากถามวาอยางนี้นะ  



๒๔ 

 

แตน้ีเป็นเพียงวาไดยินมาแวว ๆ  เพราะฉะนั้นเราจึงตอบเพียงแวว ๆ เสียกอน  ถา
มันมาหมดทั้งโคตร เราก็จะยกโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวข้ึนซัดกันเลย 
 
       เอาพูดจริง ๆ อยางนี้  ความจริงหลีกเลี่ยงไปไหน  ตองเอาใหตรงความจริง  
ธรรมะเป็นของจริงสะทกสะทานที่ตรงไหน ของจริงออกมาพูด ของจริงไปไหนตอง
จริงตลอด ของปลอมไปไหนปลอมตลอด ไมวาจะอยูในที่ไหน ๆ ปลอมตลอดเวลา  
ถาเงินอันนี้เอาเขาไปไวในอุโมงคแก็เป็นเงินปลอม เอามาเปิดเผยก็เป็นเงินปลอม ไป
ที่ไหนมันก็ปลอม  ถาเป็นเงินจริงอยูไหนจริงหมด นั่น  ของจริงไปที่ไหนจริง  ของ
ปลอมไปที่ไหนปลอมหมด  อันนี้ธรรมพระพุทธเจาเป็นของจริงจะใหปลอมไปที่
ไหน ก็ออกมาพูดไดอยางจังๆ ละซิ 
 
       นี่ละเรื่องพระไตรปิฎกเป็นของสําคัญ เราพูดอะไรมาเกี่ยวกับเรื่อง
พระไตรปิฎก เออ พูดเรื่องวิถีของจิต ที่จะตรัสรูธรรมที่จะรื้อถอนสิ่งที่พาใหสัตวแ
ทั้งหลายเกิดตายไดแกกิเลสเรียกวา  อวิชฺชาปจฺจยาสงฺขารา  ถอนออกมาดวย
จิตตภาวนาที่เรียกวา อภิธรรม ก็ตองเป็นอภิธรรม พระพุทธเจาตรัสรูข้ึนมาเพราะ
อภิธรรม  พระสาวกทั้งหลายตรัสรูข้ึนมาทุกๆ พระองคแเพราะอภิธรรม ถาไมมี
อภิธรรมแลวไมมีศาสนาวางั้นเลย ศาสนาหมดโดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรเหลือ
เลย ที่เหลือคือรากแกวของศาสนาไดแกอภิธรรมยังมีอยู กิ่งกานสาขาดอกใบ ที่
เรียกวาเปรตวาผี พวกเทวบุตรเทวดาอินทรแพรหม เหลานี้เป็นกิ่งกานออกจาก
ธรรมชาตินี้ จึงมีอยูทั่วไป เห็นอยูทั่วไปอยางนี้ ออกจากธรรมประเภทนี้ พิจารณาซิ 
รากใหญจริงๆ  อยูที่อภิธรรมฝใงอยูในจิต  เขาไปแกถอนกันที่จิตน่ันแหละ 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=604&CatID=2 
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เหล่านี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาที่จะตามต้อน 
กิเลสอวิชชาให้ดับขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ 

 

       อภิธรรมเราก็เรียนมาเหมือนกัน จะมาอวดไดเหรอ เราเรียนมาเหมือนกัน  
พระไตรปิฎกทั้งสามเรียนทั้งนั้นแหละ  พระวินัยปิฎกนี้ก็กฎหมายพระ  เรียกวาศีล
ของพระคือพระวินัย  พระสุตตันตปิฎกก็เกี่ยวกับพวกสัตวแทั้งหลายทั่วดินฟูา
อากาศทั่วโลกดินแดน  ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว เป็นเรื่องนิทานชาดก  เรื่องนั้นเรื่องนี้ 
ลงในพระสูตร  ที่ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว ไปตกนรก ไปสวรรคแ  เป็นเรื่องพระ
สุตตันตปิฎก  สวนเรื่องจิตใจทางดานภาวนาเพื่อความพนทุกขแแลวคืออภิธรรมลวน 
ๆ จะเป็นอะไร อภิธรรมคือยอดของธรรมอยูที่นั่น  ไมอยูที่ไหนนะ 
 
       ถาวาอภิธรรมไมมี ๆ ในครั้งไหน ๆ  ก็ตาม ฟใงไมไดเลยวางั้นเถอะ จะมีใน
ครั้งไหนไมครั้งไหนก็ตาม  ศาสนาพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแเกิดข้ึนมาจาก
อภิธรรมทั้งนั้นวางี้เลย  เวนอภิธรรมแลวพระพุทธเจาเกิดไมได อภิธรรมไมมีเสีย
อยางเดียว  เรียกวาศาสนาพระพุทธเจาเกิดไมได  ศาสนาไมมี ตองอภิธรรมเป็น
เครื่องยันเลย  แลวจะมารื้ออภิธรรมออกวาไมมีในพระไตรปิฎกไดยังไงถาไมเลว
เสียย่ิงกวามนุษยแทั้งหลายเขาเลวกันนะ มันเลวยิ่งกวาน้ันไปอีก 
 
ไมใชวาพระอภิธรรมไปรวมอยูในพระวินัยกับพระสูตรหรือเปลาคะ 
 
       ปนก็คนน่ันแหละไปปนนะ  ธรรมทานไมปนใคร  อยาไปหาแยก ไปหาเกาใน
ที่ไมคัน  สูหมาไอปฺุกกี้เราไมได ไอปฺุกกี้เรามันจะเกาที่คัน ที่ไหนไมคันไอปฺุกกี้เราไม
เกา  ไอนี้มันเกาดะเลย ไอปฺุกกี้เรานี้สูมันไมได ใหมันเป็นอาจารยแของไอปฺุกกี้เสีย  
จะแยกมาไมแยกมาก็ตาม  อภิธรรมคือหัวใจของศาสนาวางั้นเลย  เทานั้นเอง จะ
อยูที่ไหน  จะแยกมาไมแยกมาก็ตาม  นี้คือธรรมอันล้ําเลิศ  หรือวานี้คือทองคําวา
งั้น  ตะกั่ว แรธาตุตาง ๆ เต็มอยูนี้ยังไมมีทองคําก็ตาม  ทองคําก็เป็นทองคําอยูงั้น  
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เป็นอยางอื่นไปไมได จะมาควาหาพวกข้ีหมูราข้ีหมาแหงก็เป็นเรื่องของเขาไป 
ทองคําก็เป็นทองคํา 
 
       อยางไรก็ตามถาหากวาเป็นอยางนั้นจริง ๆ ซัดกันเลยเทียว เพราะเป็นราก
ใหญของศาสนา  มีอยูในพระอภิธรรมทั้งนั้นนี่นะ อยางพระวินัยก็เหมือนกัน ก็ไม
เห็นมาแยกโนนแยกนี้  เวลาพระทานบวชทีแรกไมเห็นมีพระวินัยไมเห็นพูดบางละ  
เวลามีพระทําผิดทําพลาดอะไรทานจึงบัญญัติพระวินัย  มีข้ึนทีหลังไมเห็นพูดบาง
ละ เขาใจเหรอ  พระสูตรก็สัตวแโลกทําความดีความช่ัวมาตลอด  ก็ประมวลมาเป็น
พระสูตร  พระอภิธรรมนี้เจริญเจตสิก รูป นิพพาน ใชไหมละ เหลาน้ีมีแตเรื่องจิตต
ภาวนาที่จะตามตอนกิเลสอวิชชาใหดับขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ ทรงธรรมธาตุ
ข้ึนมา  ออกจากอภิธรรมทั้งนั้น  ออกอื่นไปไมไดวางั้นเลย  เอาหัวชนตนไมเลย  
เราไมชนฝามันไมพอชนวะ  ฝาอาจทะลุกอน  ถาชนตนไมนั้น  ตนไมอาจจะยังไม
ลมเราอาจหัวแตกกอน  ชนตนไมเลยเราไมถอย  เพราะผิดอยางจัง ๆ มาอวดทําไม 
ถาหากวาออกมาจริง ๆ แลว  นี้ละพวกทําลายศาสนา 
 
       พระพุทธเจาก็เทวทัตกับพระเจาสุปปพุทธะทําลายศาสนา มาปใจจุบันนี้พวก
นี้เองทําลายตอกันมาวาอยางนั้นไมผิด  เราก็พูดไปอยางเงียบ ๆ แบบไดยินแวว ๆ 
นะ  จะมีมูลความจริงแคไหนเรายังทราบไมได เพราะฉะนั้นเราถึงตอบเพียงเรา
ตอบนี้เพียงแวว ๆ  เราบอกอยางนั้น  เพราะไดทราบมาเพียงแวว ๆ เราไมตอบ
อยางหนักหนวง  แลวใครมีขอของใจจะถามมา  ก็ใหถามมาแบบแวว ๆ นะ  
เพราะเรายังไมไดตนตออันหนักหนวงมา  เราจะตอบแตแวว ๆ เทานั้นเราก็วา
อยางนี้  ถาไดตนตอมาแลวตูมเลยเทียว 
 
         เวลาน้ีกําลังเริ่มละพวกที่จะทําลายศาสนา  มันเริ่มแทรกเขามา ๆ เราพูด
อยางจัง ๆ เลย  ถาหลวงตาบัวยังไมตายใหมา วางั้นเลย ฟใงซินะ ใหมา ตั้งแตเพียง
แวว ๆ มาก็เริ่มใสกันแลวนี่นะ  ถาย่ิงหนักมากกวาน้ีฟาดขาดสะบั้นเลย  อะไรเป็น
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ภัยตอศาสนาทําไมจะไมรูผูปฏิบัติศาสนา ไมรูความไดความเสียมากระเทือนศาสนา
ไดยังไง  ตองรู  อยางแยกออกมานั้นมันก็รูแลวความเลวรายของคนประเภทนั้น   
อันนี้เราไดทราบเพียงแคนี้ถึงไดพูดเพียงแคนี้ เป็นขอยืนยันเรายังไมไดเพราะยัง
ไมไดตนตอมาจริง ๆ วาพูดอยางนี้จริง ๆ เหรอ  พูดออกมาจากใคร  ไลเบี้ยเขาไป
ถึงตนตอมันน่ันซิ  เราจึงตอบแบบแวว ๆ ไป  เรียกวาขูไวกอนก็ได  ขูฟุอ ๆ ไวกอน  
ถามาเอาจริงก็ใสเลย  เรียกวากางเล็บไวกอนยังไมตะปบ  ถามาจริงก็ปใ๊วะเลยทันที 
 
       เราพูดจริง ๆ  มันจาอยูในหัวใจนี้มาแงไหนมันรูทันที  พระไตรปิฎกที่ไหน
ออกจากหัวใจทั้งนั้น  อภิธรรมก็ออกจากนี้  ปฏิบัติตามหลักนี้แลวข้ึนเป็นอภิธรรม
เต็มหัวใจ  พระพุทธเจาอภิธรรมเต็มหัวใจ  เพราะฉะนั้นจึงมาลบไมได  พระสงฆแ
สาวกอภิธรรมทั้งนั้น  ไมมีแมองคแเดียวที่จะผานอภิธรรมไปได  ไดบรรลุธรรมขึ้นมา
โดยไมตองผานอภิธรรมไมมี    ฟใงซินะ  แลวจะมาลบวาอภิธรรมไมมี ใน
พระไตรปิฎกไดยังไง  พระไตรปิฎกผูที่ไปจดจารึกเป็นคนโงเมื่อไรใชไหมละ  ก็คน
ฉลาดนักปราชญแทั้งนั้น  เราไมฉลาดก็อยูตามสภาพของเจาของเป็นไร  ไปอวดดี
อวดฉลาดยิ่งกวาผูไปจดจารึกมาทําไม ก็มีเทานั้น 
 
       ธรรมพระพุทธเจานี้สด ๆ รอน ๆ หนา ไมมีกาลไมมีสมัย  เรื่องธรรมกับ
อธรรมคือกิเลส  กิเลสก็เป็น อกาลิโก  ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา  ธรรมก็เป็น  
อกาลิโก  ไมมีสถานที่เวล่ําเวลา  ทําใหเป็นกิเลสเมื่อไรเป็นทันที  ทําใหเป็นธรรม
เมื่อไรเป็นทันที  ผลเสมอกัน   แลวแตใครจะเอียงไปทางไหน เอียงไปทางกิเลส
เป็นกิเลสข้ึนมาทันที  เอียงไปทางธรรมเป็นธรรมข้ึนมาทันที  ทั้งสองนี้เสมอกัน  
ทานจึงเรียกวา  อกาลิโก เหมือนกัน เป็นอกาลิโก เสมอกัน  จึงไมมีอะไรที่วาเรียว
แหลม ๆ หลักธรรมชาติเป็นอยางนั้น 
     
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ (บ่าย) 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=673&CatID=2 



๒๘ 

 

ทิฏฐธรรม วิหารธรรม 
 

      การดูตัวเองคือใจ  ซึ่งเป็นผูไปปรุงไปแตง ไปหาเรื่องหาราวดวยสติ ก็ยอม
ทราบความผิดถูกดีช่ัวของตัวได  ใจก็สงบตัวลง พอมีทางไดรับความสงบสุข และ
เห็นโทษในความคิดความปรุงของเจาของที่ตะครุบเงาหลอกตัวเองไมมีสิ้นสุดยุติ 
 
      ใจนี้เป็นมหาเหตุ  เหตุปจฺจโย  จะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปใจจัย ปใจจัยเครื่อง
หนุนจะเกิดที่ไหน  ถาไมเกิดข้ึนจากใจซึ่งเป็นตนเหตุอันสําคัญ  อารมฺมณปจฺจโย  
มันเป็นอารมณแมาจากไหนถาไมเป็นไปจากใจ ปรุงข้ึนมาใหเกิดใหเป็นอารมณแ  
อารมณแเป็นข้ึนจากใจซึ่งเป็นตัวมหาเหตุนี่แล  จงสํารวมระวัง  อยาปลอยใจออก
เพนพานสูอารมณแ  ถาไมอยากเจอไฟคือความทุกขแรอนนอนครางเผาผลาญใจ 
 
      อภิธรรมทานสอนจิตลวนๆ จึงเขาใจยาก กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา นี่
เหมือนกัน เหตุปจฺจโย  อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย  สมนนฺตรปจฺจโย 
เหมือนกัน  ธรรมที่กลาวเหลานั้นมีอยูที่ใจ  พระอภิธรรมทานสอนใจ  ถาเราไม
เขาใจเรื่องอภิธรรม เราก็อยาดวนไปสนใจใหเสียเวล่ําเวลาเลย  ใหดูใจซึ่งเป็น
รากฐานของอภิธรรม  เป็นที่แสดงออกแหงกิริยาของอภิธรรม เชน เหตุปจฺจโย 
เป็นตน  เป็นอาการหนึ่งๆ ที่ทานแสดงออกไปจากใจ  เมื่อทราบนี้แลวทราบไป
หมดปิดไมอยู  เพราะอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีรแนั้น  เกิดข้ึนที่พระจิตของพระพุทธเจา 
ทานสอนจิตทั้งสิ้น 
 
      ขอใหสรางใจใหฉลาด  คําวาฉลาดนี้ฉลาดรอบตัวเองนะ อยาไปสําคัญวา
ความฉลาดกวาผูใดแลว  เป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกวาความฉลาดรอบ
ตัวเอง  นี่คือความฉลาดอันเลิศประเสริฐอยูที่ตรงนี้ 
 



๒๙ 

 

      ความเป็นใหญในตัวนี้ดี  เป็นใหญในผูอื่นไมคอยดียิ่งกวาความเป็นใหญในตัว  
ความรูรอบตัว  แกไขตัวไดดี  อาการใดที่แสดงออกมาผิดถูกดีช่ัว  นั่นจะแสดงมา
จากตัวและรูเรื่องรูราวของตัว  จึงช่ือวาผูปฏิบัติ  จงมองดูจุดนี้อยาไปดูจุดอื่น  ช่ือ
วาผูปฏิบัติโดยถูกทาง เรื่องราวอะไรๆ ก็สงบลงไปๆ สุดทายก็จะมาเห็นโทษ
ทั้งหมดที่มันรายออกไปตะครุบเงาไปโนนไปนี้ที่จิตแหงเดียว  เพราะที่เกิดอภิธรรม
และยอดอภิธรรมก็คือจิตดวงบรสิุทธ์ิลวนน่ีแล  จะเป็นอะไรที่ไหนไปเลา  จงปฏิบัติ
ตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจาแลสาวกทาน  ถาอยากเห็นคลังแหงอภิธรรมคือ
อะไร  อยูที่ไหน  ผูปฏิบัตินั่นแลจะทราบในตัวเองดวย  สนฺทิฏฺฐิโก  โดยไมมีกาล
สถานที่ใดๆ มายืนยันรับรอง  จะพอตัวอยูกับสนฺทิฏฺฐิโกภายในใจตัวเอง 
 
เอาละ วันน้ีแสดงเพียงเทานี้ 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1983&CatID=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

กิเลสปิดร่องรอยของจิตท่ีผ่านมา 
 

       เราจะเรียนมาจบกี่พระไตรปิฎกก็ตาม  ทานวาสามพระไตรปิฎก ปิฎก  
แปลวา  ภาชนะ  วินัยปิฎก  สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก คือภาชนะสําหรับรับรอง
ทางดานวินัย รับรองทางดานพระสตูร  เรื่องราวตางๆ  ของสัตวแโลกทําดีทําช่ัว  ตก
นรก ไปสวรรคแ  อภิธรรมปิฎกนี้แสดงถึงเรื่องจิตลวนๆ  แสดงตัวออกไปเพื่อบาป
เพื่อบุญ  นี้เราจะเรียนมาขนาดไหนก็ตาม เหลานี้เป็นความจํา   ถือมาเป็นสมบัติ
ตัวเองไมไดนะ  เพียงความจําเทานั้นจะเอามาเป็นสมบัติไมได  ตองเอาภาคปฏิบัติ
ที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติตน  ผลเกิดข้ึนมาทีนี้เป็นของเราๆ  สวนเรียนมานั้นยังไม
เป็น  เป็นแตเพียงความจําเฉยๆ   ถาจําแบบไมสนใจอะไรเลยก็เป็นหนอนแทะ
กระดาษไปเลย  ไมวาหญิงวาชาย  วาฆราวาสหรือนักบวช  เป็นแบบเดียวกันหมด 
 
       เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหปฏิบัติ  เหมือนแปลนบานเรานี่   เอามาไวเต็ม
หองก็เป็นแปลนเต็มหอง  ไมไดเป็นบานเป็นเรือนตึกรามอะไรเลย มีแตแปลนเต็ม
หอง  ดึงแปลนน้ันออกมาจะเอาแบบไหนๆ  แลวปฏิบัติตามแปลนสอน  ปรากฏ
เป็นบานเป็นเรือนขนาดที่เจาของตองการละเอาได  นั่นละเป็นปฏิเวธคือเห็นผล
แหงการปฏิบัติของเรา  เรียกวาปฏิเวธ  นี่ละเรียนในพระไตรปิฎกเป็นความจํา  จะ
เรียกวาเป็นสมบัติของเรายังไมไดนะ  จํามาเหมือนกับวามีแตแปลน  เต็มบาก็มีแต
แปลน  ถาดึงข้ึนมาปลูกแลวนั่นละเป็นของเราแหละ  นี่ภาคปฏิบัติ 
 
       เรียนมาเพื่อปฏิบัติถูกตอง  เรียนมาเพื่อความฟุูงเฟูอเหอเหิมเป็นกิเลสไป
หมดเลยไมไดเป็นธรรม  เรียนสูงเทาไรยิ่งเยอหยิ่งจองหองพองตัว  แลวทําลาย
ตัวเองและศาสนาไปกับความจําที่เรียนมาดวยความทะนง  ความทะนงตัวนั้นคือ
กิเลส  ความไมทะนงตัวคือธรรมเสาะแสวงหาความจริง  ทานสอนวายังไงก็ปฏิบัติ
ตามนั้นๆ  ผลก็ปรากฏข้ึนมา นี่ จึงพูดถึงว าพระไตรปิฎกออกจากหัวใจ  
พระพุทธเจาน่ันคลังแหงพระไตรปิฎก  พระสงฆแสาวกเป็นลําดับลําดา  กวางแคบ



๓๑ 

 

หนาบางตางกันตามนิสัยวาสนา  แตเป็นสมบัติของทานหมด พูดงายๆ วางั้น  ทาน
ทรงไวทั้งหมดเลย นี่ภาคปฏิบัติ ออกมาแลวเป็นมรรคเป็นผล 
 
       ในพระไตรปิฎกนั้นคือถอดออกมาจากเรื่องของพระพุทธเจามาสอน เมื่อ
สังคายนาครั้งที่สี่หรืออะไรที่จดจารึกออกมา  สังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย
ดวยปาก  สนทนาดวยปาก  ทีนี้ก็มาวิตกวิจารณแวาตอไปขางหนานี้ถาผูเช่ียวชาญ
เป็นพระอรหันตแเป็นตนหมดสิ้นไปแลว  จะไมมีหลักมีเกณฑแอันตายตัวมาดําเนิน
ตามได  เลยจดจารึกไวเสีย  นั่นละทานจึงจดออกมาเป็นพระไตรปิฎก  ออกมาจาก
พระพุทธเจาน้ันเองจะออกมาจากไหน ทีนี้เราเรียนมาก็มีแตความจําซิ  ไมมีความ
จริงดังพระพุทธเจามี  เรียนมาแลวก็กลายเป็นกิเลสไปเลย เพราะเราจะเอาไป
ทําทางไหนก็ได 
 
       มีดเลมนี้เอาไปฟในฟใกแฟงแตงโมมากินก็ได  เอาไปฟในหัวคนก็เลือดสาด
ออกมาตายได  นั่น ธรรมะอยูกลางๆ นั่นละ นอมความฉลาดของธรรมไปเป็น
ความฉลาดของกิเลสเสียก็ทําลายโลกได  นอมความฉลาดของธรรมเพื่อยกตนก็ยก
ตนข้ึนได ไดโดยลําดับ  นี่ละธรรมเป็นของกลางเหมือนกัน  ถาดึงออกไปทางกิเลส
ก็กลายเป็นกิเลสไปเสีย  ธรรมในพระไตรปิฎกมากขนาดไหน  ออกจากหัวใจของ
พระพุทธเจา ของพระอรหันตแทั้งนั้น ไมไดออกจากที่ไหน 
 
       ทีนี้เวลาเราเรียนแลวมาปฏิบัติมันถึงเขาใจกัน ถาเพียงเรียนเฉยๆ ไมรู  
ปฏิบัติมากนอยรู  รูมากนอยตามกําลัง ทั้งเรียนทั้งปฏิบัติดวยแลว เป็นผูมุงตอ
ความจริงลวนๆ  และมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแลวพุงเลยเชียว แปลนนั้นก็
กลายเป็นบานเป็นเรือนตึกรามบานชองไปหมดเลย  ไมไดอยูในหองในหับเหมือน
แตกอนถาเอามาปฏิบัติ   เราเรียนมาแลวมาปฏิบัติปรากฏข้ึนในใจแลวจา  จาเขา
ไปยิ่งกวาพระไตรปิฎกนั้นอีกนะ  เพราะการปฏิบัติพิสดารมากทีเดียว  ทําไมจึง
พิสดารมาก  เราเอาหัวใจเราวาเลย 



๓๒ 

 

       เราเรียนมา โลกเขาก็ยอมรับวาหลวงตาบัวนี้เป็นมหาบัว เรียนจนไดเป็นมหา  
ครั้นเวลาออกมาปฏิบัติแลว  ที่เรียนมามากนอยไหลเขามาสูการปฏิบัตินี้หมดนะ  
อยูโนนไหลเขามานี้  ความจริงอยูนี้ๆ รวมอยูนี้  ทีนี้แตกแขนงออกไมมีประมาณ  
ความรูภายในจิตใจซึ่งเกิดข้ึนจากจิตตภาวนานี้ไมมีประมาณนะ  กวางขวางลึกซึ้ง
มากทีเดียว  เราเรียนตามคัมภีรแใบลาน เรียนตรงไหนก็รูก็จําไดตรงนั้น  ตรงไหนที่
ยังไมเรียน  เชน  หนังสือเลมเดียวกันเราอานไมจบเราก็ไมเขาใจไดหมด  จําไมได
นะ ถาเราอานไปเทาไรเราก็จาํไดเทาที่เราจาํไดน่ันแหละ แตภาคปฏิบัติน้ีตีกระจาย
ออกไปหมด  ตีออกอยางไมเคยคาดเคยคิดไวเลย  ก็รูข้ึนมาเห็นข้ึนมา  เห็นข้ึนมา
ตรงไหนยอมรับๆ  เพราะเป็นความจริงลวนๆ ข้ึนมา  นั่นภาคปฏิบัติ เป็นผลข้ึนมา  
จึงพิสดารมากนะภาคปฏิบัติ 
 
       ความรูทางภาคปฏิบัติกับปริยัติตางกันมาก เราก็เรียนมาแลว เวลามา
ภาคปฏิบัตินี้  ปริยัติทั้งหมดเลยไหลเขามาสูภาคปฏิบัติอันเดียวกันหมดเลย มา
รวมอยูที่หัวใจอันเดิม  อันเดิมนี่คือใจของพระพุทธเจาบริสุทธ์ิ  แลวถอดออกไป
จากนี้ไปเป็นพระไตรปิฎก เวลาปฏิบัติ  พระไตรปิฎกนั้นเลยไหลเขามาสูความจริง
นี้ทั้งหมด  แตกกระจัดกระจายออกไป สิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็นเคยเป็นน้ีเห็นข้ึนในใจๆ  
รูในใจ นอกจากจะพูดหรอืไมพูด เป็นเรื่องความรูจักประมาณของตัวเองเทานั้นเอง 
ไมพูดก็ไมหนัก  พูดก็ไมหนัก เพราะไมมีคําวาความอยากความดิ้นรน  ธรรมะเป็น
อยางนั้น  สงบเย็น 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3262&CatID=2 
 
 

 



๓๓ 

 

วิธีช าระจิตใจ 
 

          ฟใงเทศนแวันนี้ เขาใจไมใชหรือ พูดตื้นๆ ใหฟใงชัดเจน ไมไดยกคาถาบาลี 
แปลวางั้น  แปลวางี้  พอพูดอยางนี้เราก็เคยไดพูดกับผูกํากับเสมอ เวลาเราไป
เทศนแนี่  เราจะไมเทศนแตามศัพทแตามแสงตามธาตุ วิภัตติ ปใจจัยที่เราเรียนมา  ทีนี้
ทานเหลาน้ันเรียนสิ่งนี้จนพูดใหมันเต็มยศเลย  จนเป็นหนอนแทะกระดาษ  เขาใจ
ไหม  มันติดปริยัติเสียมาก  ทีนี้เราเรียนมาก็เรียนมาเหมือนกัน แตเวลามาปฏิบัติ
มันปลอยนั้นๆ  เขาสูความจริงๆ ลวนๆ  เวลาแปลนี้ปใ๊บ  ใสความจริง  ทางการ
แปลทาน ในทางปริยัติทานบอกวา  แปลได  ๒ ประเภท  ๑.แปลโดยพยัญชนะ  
๒. แปลโดยอรรถ  แปลโดยพยัญชนะนี้  แปลใหถูกศัพทแถูกแสงทุกสิ่งทุกอยาง   
แปลโดยอรรถนี้  ตรงเปงไปเลย  เอาเนื้อๆ เลย 
 
       เวลาเราไปเทศนแ ยังถูกตําหนิจากพระผูใหญที่ทานเรียนปริยัติ ๘,๙ ประโยค
ก็มี  พอเทศนแออกมาแลววา มหาบัวแปลผิดศัพทแ  แทนที่เราจะมาวิตกวิจารณแวา
เราแปลผิดศัพทแ  ไมไดวิตก  มีแตวา โห  ทานติดปริยัติ ติดขนาดน้ีเชียวเหรอ  สลด
สงัเวชนะ  โห ติดขนาดน้ี ทานจะเอาธาตุ  วิภัตติ.ปใจจัย ตัวหนังสือนั้นหรือมาเป็น
มรรคผลนิพพาน  เป็นกิเลส  มันไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน  กิเลสอยูที่ใจ  
ธรรมะอยูที่ใจ  แกกันที่ใจ   รูกันที่ใจ พูดออกมาจากใจ มันจะผิดไปไหน  วางั้นพูด
งายๆ นะ  เราเลยสลดสังเวช อยางนี้ละ  ทานจะวาเราผิดไป  เราก็ไมผิด ก็มันเป็น
มหาดวยกัน  มันรูหมดแลวนี่  แตไมไดแปลตามมหาละซี  แปลก็แปลโดยอรรถไป
เสีย ตรงแนวเลย 
 
       ทางปริยัติทานก็บอกไว แปล ๒ ประเภท แปลตามพยัญชนะ แปลโดยอรรถ  
แตเรามักมีแตโดยอรรถ พุงๆ เลย  ยิ่งพอแมครูจารยแดวยแลวผึงเลยเชียวนะ  ก็อยู
กับทานน่ี  ทานจะไปหาลูบหาคลําอะไร  ไมใชหนอนแทะกระดาษ  กิเลสมันไมอยู
กระดาษมันอยูที่ใจ  ธรรมก็ไมไดอยูกระดาษ  มันอยูที่ใจ  ฟาดออกจากนี้ผึงเลย 



๓๔ 

 

นั่น เป็นอยางนั้นนะ  วาแปลผิดศัพทแบางอะไรบาง  เรามันทําใหคิดเห็นผูที่เรียน  
โห  ติดขนาดน้ีนะติดปริยัติ  เลยถือวาปริยัติเป็นหนังแสหนังสือ  ธาตุ.วิภัตติ.ปใจจัย  
เป็นมรรคเป็นผลไปหมดเลย  นั้นเป็นสิ่งเหลาน้ันตางหาก มันไมเป็นกิเลส  ไมเป็น
ธรรม นี่ละภาคปฏิบัติมันแยกทันทีนะ 
 
       ฟใงเทศนแวันน้ีก็เขาใจนะ  พอเขาใจหรือวันน้ีเทศนแ  เอาไปพิจารณานะ ใหไป
ภาวนา  ภาวนาพุทโธๆ  เอาสติติดกับคําวา พุทโธๆ  ใหมันสงบไปดูซิ  มันมีแตลิง
แตคางเต็มเนื้อเต็มตัว  ทั้งพระทั้งฆราวาส  ไมมีความสงบในใจ  ถาธรรมเขาไปปใ๊บ
นี่  มันจะสงบ พอสงบแลวเย็น  พอเย็นปใ๊บมันจะเห็นโทษแหงความวุนวายของ
ตัวเองจากกิเลสที่มันกอกวนนั่น  วาเทศนแจบแลวมันก็ไมจบ  เดี๋ยวข้ึนอีกแลว  
อยางงั้นละเทศนแธรรมะปุา  ไมไดยกครูละนะ   
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 
เม่ือค่ําวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3587&CatID=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ปฏิบัติแล้วจะค้านพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหน 
 

          ฝึกอะไรก็สูฝึกตนไมได  คืออะไรๆ ก็ดีๆ แตสูฝึกตนไมได ชนะอะไรๆ ก็ดีแตสู
ชนะตนไมได ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวา โย สหสฺส   สหสฺเสน  สงฺคาเม มานุเส 
ชิเน, เอกญฺจ  เชยฺยมตฺตาน , ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม.การชนะคนอื่นนั้น  คูณไป
ดวยความทุกขแความทรมาน ความกอกรรมกอเวร  จะชนะเป็นลานๆ ก็เทากับกอ
กรรมกอเวรไปตามๆ กัน เป็นเงาเทียมตัว ไมมีอะไรวิเศษ  ผูชนะก็เป็นผูกอกรรม
กอเวร ผูแพก็ผูกกรรมผูกเวรเคียดแคนภายในใจ  มันแพภายในรางกายแตใจมันไม
ยอมแพ อาฆาตบาดหมางกันไปตลอดๆ  นั่นเห็นไหมละเรื่องของจิต 
 
       เอา  เราสรุปเอาเนื้อความ แปลอรรถแปลธรรมเพื่อแกกิเลสตองแปล      
โดยอรรถ  ไมไดแปลโดยพยัญชนะ  แปลโดยพยัญชนะนี้ยกธาตุ วิภัตติ ปใจจัย 
วาจกอะไรเขามาประกอบกันแลวเป็นเอกพจนแ พหูพจนแ  รวมมาแลวจึงมาเป็นคํา
หนึ่ง  มันก็ไปเลนอยูกับหนังสือไมไดเลนอยูกับกิเลส  ไมไดฟใดกิเลส ถาแปล     
โดยอรรถ  กิเลสอยูตรงไหนพังเขาไปเลย  มีแปลอยูสองอยาง แปลโดยพยัญชนะ
ตองแปลใหไดศัพทแไดแสง ใหถูกธาตุ วิภัตติ ปใจจัย จึงจะออกมาเป็นคําได มันก็เป็น
ตัวหนังสือเสียหมดไมไดเป็นกิเลส  กิเลสไมไดถลอกปอกเปิก ถึงจะแปลถูกขนาด
ไหนกิเลสไมถลอก 
 
       การแปลมีอยูสองอยางตามหลักวิชาของการเรียนทางดานปริยัติ แปลโดย
พยัญชนะตองใหถูกศัพทแถูกแสง ถูกธาตุ วิภัตติ ปใจจัย วาจกอะไร เอกพจนแ 
พหูพจนแ ใหถูกตองตามนั้น  มันก็ไดเพียงหนังสือเทานั้น  มาประกอบกันเขาแปลวา
นั้น วาถูกๆ หนังสือ เราผิดไปแคไหนกี่ทวีปไมรูนะ แปลโดยอรรถนี้กิเลสอยู
ตรงไหนพังเขาไปเลย  นั่น นี่แปลโดยอรรถ  เอาเนื้อความ  เอากิเลสใหพังไปเลย 
นั่น แปลสองอยาง  แปลโดยพยัญชนะ  แปลโดยอรรถ  กรรมฐานทานมักจะแปล
โดยอรรถทั้งนั้นแหละ  



๓๖ 

 

      อยางเราเรียนมานี้ก็เหมือนกัน เราก็เรียนจนเป็นมหาวาไง  คุยสักหนอย
เถอะนะ  มหาบัวนี่นะ  พัดก็ติดอยูเกาอี้เห็นไหมละ  แปลโดยอรรถโดยพยัญชนะ
เขาใจทั้งหมด แตเวลามาแปลทางภาคปฏิบัติแปลโดยอรรถทั้งนั้นนะ ไมไดไป
พยัญชนะนะ ธาตุ วิภัตติ ปใจจัย ไมสนใจ แปลโดยอรรถเอาความ กิเลสอยูตรงไหน
พังเขาตรงนั้นๆ พอพูดอยางนี้ก็สัมผัส  ก็มีครูบาอาจารยแผูใหญทานเป็นเปรียญ ๙ 
ประโยค  เราไปเทศนแอยูในกรุงเทพทานไปฟใง  ก็พระผูใหญนิมนตแเราไปเทศนแใน
งานครบรอบปีของทานน่ันแหละ 
 
       เราเทศนแเราก็เทศนแแบบปาุละซิ  เป็นมหาก็ตาม ธรรมะเป็นธรรมะปุา เอามา
จากปุาน่ีวะ  เทศนแแลวแปลไปเรื่อย แปลก็แปลอยางวาแปลโดยอรรถ พุงๆ  พอ
ออกมาแลว ทานก็พูดวา  มหาบัวแปลผิดศัพทแ แทนที่เราจะมาพิจารณาวาเราแปล
ผิดศัพทแ  ไดมาแกไขเราในการแปลผิดศัพทแใหแปลถูกศัพทแไมนะ เกิดความสลด
สังเวช โห  ทานติดปริยัติติดขนาดน้ีเชียวนา  นูนนะ  ไปอยางนั้นนะ  ทานไมไดมุง
อรรถมุงธรรมอะไรยิ่งกวาตัวหนังสือ นั่น ขนาดนี้แลวทานไมมีหลักมีเกณฑแภายใน
จิตใจเลย เห็นไหมละ  มันไมไดมาวาเราแปลผิดศัพทแ ตัวนั้นละตัวแปลผิดศัพทแ 
กิเลสมันสับหัวอยูนั่นไมแปล  ตีใหมันแหลกซิ  วามหาบัวแปลผิดศัพทแ นี่ถึงเวลามา
พูดก็พูดเฉยๆ 
 
       แทนที่เราจะคิดถึงเรื่องเราแปลผดิศัพทแผิดแสงไมเลยนะ พุงใสกิเลส  คือแปล
โดยอรรถ แปลเอาความ พุงๆ เขาหาตัวจริงๆ ทานไปลูบคลําอยูตามธาตุ วิภัตติ 
ปใจจัย วาจกอะไร  กวาจะยกมาเป็นศัพทแเป็นแสงแปลออกมาได  โถ  มันผานธาตุ 
วิภัตติใหญมาขนาดไหน ก็เรียนมาหมดแลวมันรูดวยกันหมด ทีนี้เวลาแปลเอา
ความไมยุง ใสปใ๊วะเขาไปเลย  กิเลสอยูตรงไหนใสปใ๊วะเขาไปเลย  ทีนี้ทานไมเคย
ปฏิบัติทานก็ไมรูซิ  เลยมาวาเราวาแปลผิดศัพทแ 
 



๓๗ 

 

       เราเกิดความสลดสังเวช  เลยฝากธรรมะไปหาทานกับพระที่สนิทสนมกัน  
เราวิตกวิจารณแกับเจาคุณปูุ   คือทานแกมากแลว  อยากใหทานหนักทางดาน
ภาวนาสักหนอย  ทานจัดเจนทางปริยัติมาก  แตทางปฏิบัติรูสึกทานจะดอยอยู
มากนะ  วางี้  ทานยอมรับนะ  นี่ละที่หาวาเราแปลผิดศัพทแนี่มันกลับคืนไปสอน
ทาน เขาใจไหม ทานยอมรับ โอ฿ย ใชแลว  ยอมรับๆ ออนแอมากทางจิตตภาวนา 
ทานก็มาเยี่ยมเราเหมือนกัน  ทานยอมรับ วาทานออนแอมากทางดานจิตตภาวนา 
นั่นเห็นไหมละ 
 
       เวลาฆากิเลสเราจะไปเอาพยัญชนะ  เอาศัพทแเอาแสงมายุงไมไดนะ ยุงไมได
เลย  เขาหาตัวๆ ผึงๆ เลย  นั่นเรียกวาแปลโดยอรรถๆ  แปลโดยพยัญชนะไมยุง
เลย นี่ทานติดอยูในปริยัติเสียพอแลว  พอแย็บออกไปหาอรรถ  แปลผิดศัพทแทาน
วา  ผิดศัพทแไหนนะ  สับหัวกิเลสอยูจังๆ  นี้ยังผิดศัพทแอยูเหรอ  ไอผูที่วาผิดศัพทแ
กิเลสสับอยูนั้น  ยังเขาใจวาแปลถูกศัพทแอยูเหรอ  ถูกศัพทแก็ถูกสับจากกิเลสนั่นละ 
มันสับมันยําเอาน้ัน  นี่ก็แปลโดยอรรถเหมือนกัน  ใสปึ๋งเขาไปอยางนั้น  เรียกวา
แปลโดยอรรถ  ใหไดสติเครื่องเตือนใจในเวลาฟใง 
 
      ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติตางกันมากนะ  เมื่อไดผานทางปริยัติดวย ผานทาง
ปฏิบัติดวยแลว  พูดไดอยางเต็มเหนี่ยวทั้งสองดานเลย ปริยัติเดินยังไง เดินไปตาม
แถวตามแนว  เรื่องราวก็ไปธรรมดาลอยๆ ไมปใกลงๆ เหมือนปฏิบัตินะ เวลาออก
ทางภาคปริยัติเขามาปฏิบัตินี้มันปใกลงซิ  ไมไดไปลอยๆ อยางนั้น  ลอยๆ เราก็
เรียนมาแลว  เราก็ลอยมาแลว  เวลามาปฏิบัติเราก็ปใกลงไปแลวๆ  มันก็รูกันทั้ง
สองอยางละซิ   ทีนี้ความรูทางภาคปฏิบัติน้ีอยาเอามาเปรยีบนะ  เรื่องความรูเรียน
ปริยัติจบพระไตรปิฎกไหนก็เถอะวางั้นเลย  พระไตรปิฎกเดียวที่พระพุทธเจาตรัสรู
ข้ึนมาจากพระไตรปิฎกอันใหญหลวงนั้น พระสงฆแสาวกทานตรัสรูข้ึนมา บรรลุ
ธรรมข้ึนมาจากพระไตรปิฎกใหญของทาน จึงแยกออกมาเป็นพระไตรปิฎกนั้น
พระไตรปิฎกนี้  เป็นกิ่งแขนงตางหาก  ตนลําอันใหญโตอยูในพระไตรปิฎกใหญคือ



๓๘ 

 

หัวใจของทาน  ทานบรรจุไวหมดเลยธรรม เพราะฉะนั้นธรรมในหัวใจนี้จึง
กวางขวางมากทีเดียว ปริยัติเราจะเรียนมากนอยเพียงไรไดแตความจําๆ 
 
       แมหนังสือเลมเดียวถาอานไมจบ ตอนที่ไมไดอานมันก็ไมรู  ภาคปฏิบัตินี้มัน
เหมือนไฟไดเช้ือ  เช้ือไฟมีอยูที่ไหน  คือสภาวธรรมเป็นความจริงตางๆ เป็นเหมือน
เช้ือไฟ  ความรูความเห็นภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายนี้มันเหมือนไฟ มันจะ
ลุกลามไปหมดแหละ  อยูที่ไหนๆ มันจะลุกลามไปตามกันไปหมด เช้ือไฟขนาดไหน
มันตามไปหมด  มันตามรูตามเห็นไปหมดนั่นแหละ นี่ภาคปฏิบัติมันผิดกันอยางนี้
นะ ผิดกันมาก เราเป็นผูเรียนมาดวย  เป็นผูปฏิบัติดวย เราพูดตามความผานมา
ของเรา วาภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติน้ีตางกันมากทีเดียว 
 
       ภาคปริยัติเรียนมาถาไมสนใจแกกิเลส เรียนเทาไรก็ไมมีทางแกกิเลส มีแต
พอกพูนกิเลสข้ึน  สําคัญมั่นหมายวาตนไดช้ันน้ันภูมินี้ ไดยศถาบรรดาศักดิ์ ข้ึนเป็น
เจาฟูาเจาคุณเป็นสมเด็จแลว เลยเป็นบาสมเด็จไปเยอะนะทุกวันนี้  เราอยากจะ
พูดวาบาสมเด็จนั่นแหละ  ถาผูเป็นสมเด็จทานไมเป็นบาเราไมวานะ เราวาไอผูที่
เป็นสมเด็จบาน่ันแหละ  ดินเหนียวติดหัววาเป็นสมเด็จแลวเป็นบาไปเลย 
 
       นี่ละทางดานปริยัติ  ยศถาบรรดาศักดิ์มันเสริมกิเลสไดดีอยางนี้แหละ ถา
ทางดานปฏิบัติอยาเอามา ปใดทีเดียวขาดสะบั้นไปเลยตกหาทวีปนูน  ไมมีอะไรเขา
มายุงไดเลย  ไมวาคํานินทาสรรเสริญ  เหมือนกันทั้งนั้น  ตกลงไปหมดเลยไมรบั ไม
มีอะไรเลิศเลอเทากับคําวาพอแลว  พอแลวนี่พอหมด ไมเอา เหลานั้นเป็นสวน
เศษสวนเลย  ที่วาคําเยินยอคําสรรเสริญติฉินนินทา ไปเอามาโปะๆ ธรรมชาติเป็น
ของจริงไมรับซิ  ตกออกหมดๆ  นี่ภาคปฏิบัติ 
 
       ลงปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาทรงสอนแลวจะไปไหน ไมไปตรงที่วาน้ีจะไปไหน  
ก็ปฏิบัติเพื่อแกกิเลส  กิเลสตัวไหนเป็นภัยแกออกๆ  ก็มีแตความถูกตองดีงามไหล



๓๙ 

 

เขาสูใจ  ทีนี้ความรูเวลาใจกับธรรมเขาเป็นอันเดียวกันมันจาไปหมดเสีย ปริยัติ
เรียนมากี่พระไตรปิฎกเอามาซิ เขามากับหัวใจดวงที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนี้  
มันจาไปหมดครอบไปหมดเลย  พูดตรงไหนออกปใ๊บๆ  มันมีอยูเต็มหัวใจแลวจะอัด
จะอั้นที่ตรงไหน  พระพุทธเจาเป็นอยางนั้นนะ  พระสาวกทานผูที่เช่ียวชาญทาน
เป็นอยางนั้นจะวาไง ทานอัดอั้นที่ไหน 
 
       พูดออกมาปใ๊บรับกนัแลวๆ  สมควรที่จะตอบหรอืไมตอบเทาน้ันเอง ตอบหนกั
เบามากนอยออกทันทีๆ  ชองทางเขามานี่ปใ๊บ ชองทางที่ตอบรับกันออกไปชอง
เดียวกัน  หนามยอกเอาหนามบงไปเลยเชียว นั่น  นี่ละภาคปฏิบัติเป็นอยางนั้น ไม
งั้นแกกิเลสไมทัน  ถึงข้ันแกกิเลสไมไดหลับไดนอนทั้งวันทั้งคืน  มีแตแบบเดียวกัน
นี้ มีแตแบบฟใดกันแบบที่วาสวนหมัดกันๆ ตลอด  ลืมวันลืมคืน บางคืนนอนไมหลับ
ตลอดรุง  ฟใดกันตลอด กลางวันก็ยังไมยอมนอนอีก  นี่ถึงข้ันของกิเลสกับธรรมะที่
เกรียงไกรแลวฟใดกับกิเลส เห็นกันอยางชัดๆ อยางนี้ กิเลสพังลงๆ จิตใจสวางจา
ข้ึนมา จาข้ึนมาเทาไรยิ่งมีความคลองแคลววองไว  เฉียบขาดเฉียบแหลมทุกอยาง
ข้ึนในจิตใจที่มีธรรมครองใจแลว ตางกันนะ 
 
       นี่เราพูดถึงภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติที่เราก็เรียนมาเหมือนกัน เวลาออกมา
ภาคปฏิบัติน้ี  ความรูในภาคปฏิบัติไมไดเหมือนความรูปริยัติ  มันซานไปหมดเลย
เหมือนไฟไดเ ช้ือ เช้ือไฟคือสภาวธรรมที่มีอยูในที่ตางๆ  ความรูคือธรรมนี้จะ
กระจายออกไปตามรูตามเห็นไปหมดจะวาไง  ไมงั้นพระพุทธเจาทานจะรับสั่งมา
หรือทุกพระองคแ  องคแไหนที่ทานปฏิเสธนรก พวกเปรต อสุรกาย บาป บุญ ตลอด
ถึงพรหมโลก นิพพาน  องคแไหนทานปฏิเสธ  รับรองยืนยันเป็นแบบเดียวกันหมด ก็
รูอยางเดียวกันนี่ ทานจะไปคานกันไดยังไง  ถาลงรูแลวเป็นความจริงอันเดียวกัน 
ไมมีใครคัดคานกัน เป็นของอันเดียวกัน รูอยางเดียวกัน   
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  เม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3422&CatID=2 
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พุทธศาสนาผู้ไม่มีวาสนาจะไม่เคารพเลื่อมใส 
 

          นี้คัมภีรแใน พระพุทธเจา พระอรหันตแทานทรงคัมภีรแใน แลวบรรดาปราชญแ
ทั้งหลายทานก็มาจดจารึกเอาจากคัมภีรแในน้ีไปเป็นตํารา  ใหเรียนตําราแลวเขามา
ปฏิบัติจะเจอธรรมในคัมภีรแในที่นั่นจากตํารานั้นแล  ความหมายวาอยางนั้น แตนี้
พวกเราไมเป็นอยางนั้นทุกวันน้ี  มันเรียนคัมภีรแนอก  เลยเอาคัมภีรแนอกเป็นมรรค
เป็นผล  เอาความจดความจําเป็นมรรคผลนิพพาน  มันจะเป็นมาจากที่ไหนประสา
ความจํา สัญญาเฉย ๆ  ตองเอาน้ันออกมาปฏิบัติซิ  เรียนแลวไดช้ันไหนภูมิใดก็เอา
ช้ันเอาภูมิมาเป็นมรรคเป็นผล  ใหกิเลสหลอกไปเลย วาไดช้ันนั้นช้ันนี้ ช้ันข้ีหมา
อะไรเราอยากวาอยางนี้นะ  ช้ันกิเลสไมไดถลอกปอกเปิก  จําไดเฉย ๆ เอาความจํา
ไดมาเป็นมรรคผลนิพพานมีอยางเหรอ  เรียนอยางนั้นก็เรียนเพื่อหลงละซิ เรียน
เพื่อรู  จําไดแลวเอามาปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมารูมานั้น  นั่นถึงถูกตองนะ 
 
       เดี๋ยวนี้มันเป็นหนอนแทะกระดาษไปหมดแลวนะพวกเรา คัมภีรแหนอนแทะ
กระดาษ ไมวาในวัดในวา ในบานในเรือนก็มีคัมภีรแเต็มบานเต็มเมือง แตมันไมสนใจ 
มันเป็นหนอนแทะกระดาษ เอามาก็เอามาโก ๆ ไวอยางนั้นแหละ มาวางวาขาได
คัมภีรแนั้นคัมภีรแนี้มาไวใสตูใสหีบ โชวแกันเป็นบา ใหกิเลสหลอกหนารานอยู
ตลอดเวลา นี่เห็นไหมกิเลสตามไปเรารูไหม เอาคัมภีรแมาอวดโอกันอยูในบาน     
ในเรือน ตามกุฏิกุฏะอะไรเต็มไปหมด  มีแตคัมภีรแแตคนไมไดสนใจปฏิบัติ มันก็ 
เป็นหนอนแทะกระดาษละซิ ถาตั้งใจปฏิบัติตามที่สอนนั้นแลว ไมเรียกวา     
หนอนแทะดาษ 
 
       ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียนมาแลวปฏิบัติ ทําหนาที่
ดําเนินปฏิบัติตามที่สอนไวนั้น ปฏิเวธคือผลเกิดมากนอย  จะเกิดข้ึนโดยลําดับจาก
การปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติ  นี่ธรรมทานสอนไวสามประเภทนะ คือปริยัติ
หนึ่ง ปฏิบัติหนึ่ง ปฏิเวธหนึ่ง  ธรรมทั้งสามประเภทนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยลําดับ จึง



๔๑ 

 

เรียกวาเป็นศาสนาที่สมบูรณแแบบ  เต็มบาทเต็มเต็ง  ถามีแตปริยัติเฉย ๆ ไมไดเต็ม
บาทเต็มเต็งอะไร  ไดแตความจํา เป็นมรรคผลนิพพานที่ไหน ตองมาปฏิบัติ มา
ปฏิบัติแลวผลที่จะเกิดจากปฏิบัติแยกกันไมออก นี่ละเกี่ยวโยงกันอยางนี้ ปริยัติ
พุทธศาสนาจริง ๆ เป็นอยางนี้ 
 
       เราอยาเป็นบาเอาคัมภีรแมาเป็นมรรคผลนิพพาน  เรียนมาไดกอไกกอกา ก็วา
เป็นมรรคผลนิพพาน  ช้ันนั้นช้ันนี้เลยเป็นบาไปใหญ ใหกิเลสหลอกไปเรื่อย นี่ 
กิเลสสวมรอยรูไหม  ถาตีหัวกิเลส  เรียนแลวตองมาปฏิบัติตามตีหัวกิเลส ตาม
ธรรมที่ทานสอนไวซิ  นี้เรียนมาแลวเอาความจดความจํามาเป็นมรรคผลนิพพานไป
เสีย ไมไดเรื่องไดราวอะไร  มันทําใหเสียไปอยางนี้แหละชาวพุทธเรา ใครคํานึง
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจามีไหมนี่ มันมีตั้งแตคัมภีรแ 
 
      ถาพูดอะไรไมมีใครรูยิ่งกวาพวกคลังกิเลสนะ คลังกิเลสมันจะอวดรูอวดฉลาด
สุดขีดของมัน  ใหมันออนขอมันไมออนแหละเรื่องกิเลส เขาไปจับยัดใสคุกใส
ตะรางมันยังถือวาบริสุทธ์ิ  ถูกเขาหาเรื่องตางหากเห็นไหม กิเลสมันยอมเมื่อไร มัน
ลงเมื่อไร มันอยูในหัวใจเราเป็นอยางนั้นแหละนะ 
 
       ไมไดรูมันงาย ๆ นะกิเลส  เวลาภาคปฏิบัติ  ภาคธรรมะนี้ เอา มันปิดตัวมัน
ไวที่ไหนธรรมะเปิดออก ๆ นี่ละจึงไดพูดถึงเรื่องวา ภาษาของกิเลสเป็นภาษาที่
ไพเราะเพราะพริ้ง  ปิดความสกปรกโสมมไวอยางสุดยอดเลย ไมมีภาษาใดกิริยาใด
ที่จะนิ่มนวลยิ่งกวากิริยาของกิเลสหลอกตาโลกผูตาบอด ตาบอดดวย ถูกหลอก
ดวย เวลาธรรมจับเขาไปนี้  ธรรมเปิดออกมา  ทีนี้กิเลสมันก็ปิดปูองละซิ โห ทาน
พูดดุดาวากลาว  ทานพูดหยาบโลน ทานพูดสกปรก ๆ ตัวกิเลสมันไมใหแตะความ
สกปรกของมัน  ธรรมะนี้เป็นน้ําที่สะอาดชะลางเขาไป  มันหาวาธรรมะนี้หยาบ
โลนสกปรกโสมมเห็นไหม  ฟใงเอาเสียทุกคน  ฟใงใหดีนะ นี่ละกิเลสเป็นอยางนั้น 
 



๔๒ 

 

       ธรรมะเขาตรงไหน กิเลสแตกฮือ ๆ  โจมตีธรรม หาวาธรรมนี้พูดหยาบพูดโลน 
พูดดุพูดดา  วาไปทุกแบบทุกฉบับละกิเลสมันจะหาเรื่อง แตธรรมทานไมหา ทาน
พูดตามความจริง  สกปรกตรงไหนเทน้ําที่สะอาดคือธรรมลงตรงนั้น ๆ กิเลสแตก
ฮือ ๆ จําเอานะ  เพราะฉะนั้นภาษาของธรรมกับภาษาของกิเลสจึงไมไดเหมือนกัน  
ภาษาของกิเลสมีแตภาษาไพเราะเพราะพริ้งประดับหนารานทั้งนั้น ภาษาธรรมนี้
เปิดออกไปหนาราน มันมีอะไรอยูในรานนั่นนะ  เปิดออกไปก็เห็นละซิ ข้ีหมูข้ีหมา
ที่มันเอาผามานกั้นเอาไว ข้ีหมูขี้หมาอยูขางใน 
 
       ธรรมเปิดผามานเขาไปก็เห็นหมดข้ีหมูขี้หมา เห็นโทษเห็นกรรมของมัน ที่มัน
สรางความสกปรกลามกอยางลี้ลับไวในหัวใจของสัตวแ  โดยเอามานความสะอาด
สวยงามประกาศไวขางหนาใหคนไปชมขางหนา ข้ีหมูข้ีหมาอยูในรานไมใหชม 
เวลาธรรมเปิดเขาไปนี้เห็นหมด  นั่นละภาษาธรรมกับภาษากิเลสจงึไมไดเหมือนกัน 
เป็นคนละโลกเลย  นี่ละผูปฏิบัติธรรมทานจงึไมสนใจกบัอะไรยิ่งกวา  ความสกปรก
อยูที่ไหนฟาดเขาตรงนั้น ๆ 
 
       นี่ความข้ีเกียจข้ีครานมันเต็มหัวอก  ฟาดมันออกมั่งซิ  หรือจะปลอยใหมันแช
อยูงั้นเหรอ  ความข้ีเกียจข้ีคราน  ความออนแอทอแทเหลวไหลมันอยูในนี้ เป็น
เรื่องของกิเลสทั้งหมดเต็มอยูในหัวใจ  ธรรมแทรกเขาไมได  เพราะฉะนั้นกาวเขา
หาความเพียรนี้  อยางนอยเหมือนจูงหมาใสฝนรองแหง็ก ๆ อยูในวัดปุาบานตาด 
เสียงมันลั่นอยู โอ฿ย  เรารําคาญ ไกเขาก็ขันเป็นแบบหนึ่งของเขา  แตคนขันแบบ
บาซี  แบบข้ีเกียจข้ีคราน  วันน้ีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา วันนี้ไมสบาย  ผมมันเจ็บมัน
ปวดที่ไหน  วันน้ีปวดหัวมันวา เอาหัวเขาไปใสเลยนะ  ผมมันไมไดเจ็บปวดละอยู
บนหัวคน แตมันเอาหัว โอย วันนี้ปวดหัว  มันปวดหมดทั้งผมมันนั่นแหละ เขาใจ
ไหม  นั่นละกิเลสมันพอกเอา ๆ ไมรูตัวนะ 
 



๔๓ 

 

       พูดแลวเราสลดสังเวชจริง ๆ นะ  ไมใชพูดธรรมดา  ถอดออกมาพูดใหเห็น 
ชัด ๆ นี่วะ  หลอกไปไหนหลอกโลก  มาดูกิเลสกับดูธรรมมันเขากันไมไดเลย นี่ละ
พระพุทธเจาทอพระทัย  เรียกใหมันชัดก็เรียกวาจะดูไมได  ทานก็ทนสั่งสอนสัตวแ
โลก  ก็เพราะเห็นยังมีช้ินดีอยูในความสกปรกโสมม  มีมากอยู ทานก็คุยเข่ียขุดคน 
เหม็นก็ทนเอาอยางนั้น  อะไรก็ทน ขมก็กลืนไปอยางนั้นแหละ  นี่ก็เป็นอยางนั้น
มันเหมือนกัน  สอนพี่นองทั้งหลายเราหวังอะไร เราไมไดหวังอะไรนะ เราพอทุกสิ่ง
ทุกอยางแลว  ในการสอนสอนดวยความพอทุกอยาง มีแตความเมตตาครอบ
ตลอดเวลาเลย สอนเพื่อใหรูเนื้อรูตัว 
 
       ใหดีดใหดิ้นนะ กิเลสไมใชของเลนนะ มันตีตัวมาเป็นมิตรสหาย ไมมีใครสนิท
ติดจมยิ่งกวากิเลสกับเราติดกัน มันเอาใหจมขนาดนั้น  ไมใหรูตัววามันเป็นภัยนะ 
ธรรมจับเขาปใ๊บเห็นหมด ๆ นั่น ตีออก ๆ เราก็แยงไวซิ โอเย  วันนี้กําลังเหนื่อย 
ทานสอนใหขยัน  จะขยันไดยังไง คนกําลังจะตาย  มันเหนื่อย นั่นเห็นไหม กิเลส
มันแยงมันขัดมันแยงกันอยางนั้น  ดูเอาอยูตามนี้ไมอดไมอยากแหละ  ถาดูไมเห็นก็
มาดูหลวงตาบัว นี่ ตัวสําคัญ  ที่นํามาพูดกับพี่นองทั้งหลาย ฟใดกับสิ่งเหลาน้ีมาแลว
จึงมาพูด  พูดไมไดยังไง 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=607&CatID=-1 
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ไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เห็นแปลกประหลาดอะไร 
 

            นี่ละพระพุทธเจาเอาธรรมมาสอนโลก เอาออกจากพระทัยนะ แตกอนคัมภีรแ
ยังไมมี  คัมภีรแใบลานที่วาพระไตรปิฎกยังไมม ีศาสนาลวงไปดูเหมือนสังคายนาครั้ง
ที่สามมั้ง เราก็ดูมาเสียจนชํ่าชองแตมันก็ลืม นานแลว เพราะเหลานี้เป็นหลักวิชา
ของนักธรรม  เรียนนักธรรมตองเรียนสิ่งเหลานี้ไปหมด ทีนี้มันผานมานานก็จํา
ไมได ทานมาจดจารึกเอาครั้งที่สามสังคายนา จึงไดมาเป็นคัมภีรแใบลานออกมา  
แตกอนจําดวยปาก  ออกมาจากใจของพระอรหันตแทาน ทีนี้ก็มาคิดครั้นนานไปนี้  
ทานผูสิ้นกิเลสทานผูบริสุทธ์ิคอยรวงโรยไปนี้  ธรรมะทั้งหลายจะมัวหมองมืดตื้อ 
ตอไปจะหาหลักหาเกณฑแไมมี ก็เลยคิดจดจารึก สังคายนาดูวาครั้งที่สาม 
 
      สังคายนาตั้งสี่ครั้งหาครั้งนะ  ดูวาเป็นครั้งที่สาม  ถาเราจําไมผิดนะ ทานรอย
กรองพระธรรมวินัยข้ึนมาเป็นคัมภีรแใบลานนี้  แตสมัยพระพุทธเจาไมมี  ตรัสรูผึง
ข้ึนมาน้ีเป็นคัมภีรแในหัวใจเลย  พระสาวกเป็นคัมภีรแในหัวใจ เวลาแสดงธรรมแก
โลกสงเคราะหแโลก  ทานไมไปหาคัมภีรแไหน  ถอดออกมาจากนี้ ๆ ตามนิสัยวาสนา
ของตัวที่มีความรูกวางแคบขนาดไหน  ทานออกของทาน ๆ โดยลําดับ ตอมาก็ไป
อยูในคัมภีรแ  ทีนี้เลยลืมตัวคัมภีรแใหญ  ใจนี้คือคัมภีรแใหญ  เป็นพอเป็นแมเป็นบท
เป็นบาท  เป็นแมพิมพแของคัมภีรแทั้งหลาย  ลืมดูอันน้ีเสียซิ เลยเอาแตเจาคัมภีรแมา
เหยียบคัมภีรแใหญนี้หมด 
 
      ภาษิตโบราณทานวา  ทองคํามักบังพระพุทธ  คือทองคําบังพระพุทธ  เห็น
ไหมไปที่ไหนติดทองเหลืองอราม  ยิ่งไดหลอรูปเป็นทองคําแลวเห็นแตทองคํา 
พระพุทธเจาอยูในนั้นไมเห็นนะ  นี่ละทานวา  ทองคํามักบังพระพุทธ คือทองคํา
เหลืองอรามอยูนอก  เลยดูแตทองคํา  ตัวพุทธะแทที่เป็นองคแสําคัญอยูภายในนั้น
ไมไดดูกันเสีย  เรียกวาทองคํามักบังพระพุทธ สงฆแสมมุติมักบังอริยสงฆแ  ก็อยางที่ 
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เรารู  ไปที่ไหนก็มีแตนักปราชญแ นักแปดมันไมไดวานะ เขาใจไหม มันมาแต
นักปราชญแ ๆ ยิ่งมีคนยอวา  นี่เป็นพระไตรปิฎกเคลือ่นที่  เลยเป็นบาไปเลย นั่นนะ
เขาเรียกวา  สงฆแสมมุติมักบังอริยสงฆแ  อริยสงฆแอยูในหัวใจนั่น แตมันไมมองดูนี้ 
มันมองดูแตคัมภีรแใบลาน ไขวควาไปลม ๆ แลง ๆ อันของจริงอริยสงฆแอยูภายใน
หัวใจตัวเองไมดู  กระจายออกไปอีก  ก็เห็นการศึกษาเลาเรียนการจดจํามา ไดแต
เสียงไดแตลมเหมือนนกขุนทองวาเป็นของดีไปเสีย  ภาคปฏิบัติไมสนใจจะปฏิบัติ
เอาธรรมที่เลิศเลอข้ึนมา  นี่ก็บังอีกเขาใจไหม  สงฆแสมมุติมักบังอริยสงฆแ  บังอยาง
นี้ละ เห็นการปฏิบัติผูปฏิบัติไมสําคัญยิ่งกวาผูที่งมเงาเกาหมัดไปเสียอีก 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=103&CatID=-1 
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การพิจารณาธรรมทั้งหลาย 
 

       ตองใชความคิดอานนะ  เพียงแตใหสงบเฉย ๆ ไมพอ จิตพอมีความสงบไมยุง
เหยิงวุนวายขางนอก  ใหพยายามใชปใญญาใหมาก ปใญญาจะพากาวเดินอยาง
รวดเร็ว  จะคอยใหจิตเป็นสมาธิจนแนนปึ๋งเลยถึงออกทางดานปใญญาไมถูก สงบ
ข้ันไหนก็ตามควรที่จะกาวออกทางปใญญาไดก็ใหกาวออกตามขั้นของตน  คือคําวา
สงบ  ไดแกความหิวในอารมณแภายนอกที่ทําใหเกิดสัญญาอารมณแฟุูงไปนั้นเบาตัว
ลง ก็มีทางที่จะพิจารณาทางดานปใญญาเป็นงานของตัวเองได  ไมเตลิดเปิดเปิง
เหมือนคนไมมีสมาธิไมมีอะไรเลย  แตจะพิจารณาทางดานปใญญาใหเป็นปใญญา 
โอเย  ตายวางั้นเลยนะ  อยามาโกหกนะวางั้น ก็จิตเต็มไปดวยความหิวโหย จะ
พิจารณาใหเป็นปใญญามันก็เตลิดเปิดเปงิ  เป็นสัญญาเป็นกิเลสไปหมด  แลวจะเอา
ปใญญามาจากไหน 
 
       จิตสงบจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณแทั้งหลายที่เคยเป็นมา สงบมาก
นอยเพียงไร  นั่นปใญญาจะพอกาวไดแลว พอปใญญากาวได  ผลปรากฏข้ึนมาเดน
ข้ึน ๆ กลับมาเสริมสมาธิไดอีก  ปใญญาก็ฉลาด  นั่นทานวาปใญญา สมาธิปริภาวิตา 
ปโฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา  เมื่อมีสมาธิหนุนแลวปใญญาเดินไดคลอง แปล
ออกงี้เลยภาคปฏิบัติเรา  แตภาคปริยัติแปลกลัวผิดศัพทแผิดแสง ผิดธาตุวิภัตติ
ปใจจัย  อยางผมแปลถาไมไดเป็นมหาเขาก็จะดูถูกผมอีก แปลไดแปลอยางปริยัติ
ทําไมจะแปลไมได  แตมันไมโดนหัวกิเลสนั่นซิ  เราแปลเพื่อโดนหัวกิเลสเพราะเรา
จะฆากิเลสนี่นะ  เราไมไดฆาศัพทแฆาแสงฆาธาตุวิภัตติปใจจัยน่ี  จึงแปลผึงอยางวาน่ี
แลวเป็นยังไง  ชัดเจนไหม  เมื่อมีสมาธิหนุนแลวปใญญาเดินคลอง ถาแปลตาม
ปริยัติ  ปใญญาอันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสแมาก  ทานวางั้นในปริยัติ 
เราก็ไมปฏิเสธวาไมถูก  แตอะไรที่ถนัดจะฆากิเลสเอาตรงนั้นซิ  ขอใหฆากิเลสได
แลวเป็นธรรม  พระพุทธเจาสอนใหฆากิเลสนี่นะ  อุบายวิธีใดที่จะฆากิเลสได 
อุบายนั้นเป็นธรรม เอาตรงนั้นซิ 
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       กิเลสมันมาในตํารับตําราทุกอันเหรอ  มาเหยียบหัวเราอยูทุกวันน้ี  มีในตํารา
ทุกอันเหรอ  ไมมีมันก็เหยียบไดถาเป็นกิเลส  อันน้ีเมื่อเป็นธรรมแลวไมมีในตําราก็
เหยียบหัวกิเลสไดเหมอืนกันน่ีทําไมจะไมไดวะ เอาอยางนั้นซี  แปลอันน้ีมันถึงใจ ๆ 
นะ ถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบ นั่นจึงเรียกวาแปลเพื่อฆากิเลส ทีนี้ก็ ปญฺญาปริภา
วิต  จิตฺต  สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ  จิตที่ปใญญาชําระแลวยอมหลุดพนจากกิเลส
โดยประการทั้งปวง  นั่นแปลออกใหตรงกับภาคปฏิบัติเลย แตถาแปลอยาง
ทางดานปริยัติก็วา  จิตอันปใญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ 
ทานวางั้น 
 
       อันน้ันทานวางเป็นพื้นฐานเอาไว  ใครจะแยกแยะไปยังไงก็ตาม ไมใหหนีจาก
หลักใหญก็พอ  คือหลักฆากิเลสนั่น  ปใญญาเป็นเครื่องฆากิเลส  ฟาดลงไปซิมันจะ
ถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปซิ  นั่นเอาอยางนั้น สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหา
นิส โส นี่ก็เหมือนกัน  คนมีศีลยอมมีความอบอุน  ไมระแวงแคลงใจเดือดรอนพอให
เกิดสัญญาอารมณแแลวทําสมาธิไมลง  แปลอยางนั้น  ถาแปลตามปริยัติก็วา สมาธิ
อันศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสแมาก  อันนี้เราก็ไมคาน  เพราะเป็นแบบ
ฉบับอยูแลวนี่  แตสิ่งที่จะใหประจักษแเจาของเป็นสมบัติของเจาของบางหาใหไดซี 
จึงเรียกวาเป็นผูเสาะแสวงหาธรรม 
 
       ที่เราแปลนี้กับพอแมครูจารยแแปลไมไดผิดกันนะ  แตเราไมไดอาจเอื้อมนะวา
ไปยกตนเสมอทาน  คือทานแปลทานแปลผึงเลย  ไมผึงยังไงก็ทานรูธรรมเห็นธรรม 
ทานเคยฆากิเลสมาดวยอุบายใดก็เอาอุบายนั้นละออก ๆ เวลาทานแปลนี้ผึงเลย
เลยนะ มันยอมรับตรงนั้น  แหมใสผึงเลยนะ ทั้ง ๆ ที่เราก็เป็นมหา  แปลผิดถูก
ยังไงเราก็รูอยูนี่  แตแปลของเราที่วาเป็นมหามันไดแตความจํา  ไมไดความจริง
เหมือนทาน  ทานแปลยังงั้นทานไดความจริง  เอาความจริงมา  มันผิดกันตรงนั้น  
ถึงไดวา โห ตรงตัวเลยนะ  มันยอมรับทันทีไมเคยคานทาน ทานแปลแบบนี้เขาถึง
ตัวกิเลสแลวหงายเลย ๆ แปลรวดเร็วเสียดวยนะ  ไมรวดเร็วยังไง  สติปใญญาทาน
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คลองตัวมาพอแลวนี่  ผึงออกมาเลย อะไรจะมาคัดคานตานทานกีดขวางสติปใญญา
ได  เมื่อปใญญาข้ันนั้นไดออกตัว  นี่ทานผานมาสักเทาไรแลวจะไมใหทานคลอง
ยังไง นั่นผูปฏิบัติทานแปล 
 
       พวกเราพวกหนอนแทะกระดาษก็จะไปยกโทษทานซิ ยกไดหรือ ทําไมแปล
ยังงี้  ทานแปลไวอยางนั้นตามตํารับตําราก็จะวาอยางนั้น  ทําไมแปลอยางนี้ ทีนี้ไป
หาวาทานแปลไมถูก แปลแบบปุา ๆ เถ่ือน ๆ ไป ยังไมรูวาทานเอาความจริง
ออกมา  เราไมเคยปฏิบัติก็ไมรูซิวาความจริงเป็นยังไง  ความปลอมเป็นยังไง ความ
จริงเป็นยังไง  ความจําเป็นยังไงเราไมรู  ทานคนพระไตรปิฎกใชเลนเมื่อไรพอแม
ครูจารยแมั่น โถ  ทานเลาใหฟใง  คนพระไตรปิฎกไมรูกี่ครั้งทานวา โนนนะฟใงซิ แลว
ทานจะไมไดมายังไง   ทานอยูที่ บานโปุงก็คนเสียจน. . . วันวาง  ๆ ทานว า 
พระไตรปิฎกมีครบ ทานคนเอาจริง ๆ 
 
       เราน่ีความรูสูทานไดเมื่อไรในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นช้ัน ๆ  จะสูผูที่ไปคนถึง
ขนาดน้ันไดยังไง  ถาพูดถึงเรื่องราวที่นํามาพูดอะไร ๆ แตเรื่องธาตุวิภัตติปใจจัยที่
จะยกข้ึนมาน้ีมันก็เป็นอีกอยางหนึ่ง  ไอที่เราจะมายกธาตุวิภัตติปใจจัยวาจกตัทธิตน้ี 
กิเลสมันหัวเราะตลอดจะวาไง  เวลาจะฆากิเลสจริง ๆ อันนี้ไมมายุงเลยนี่  ฟใดกัน
เขาตรงนั้นเลย  มันคนละอยางตางหากนะ เรายังจะมาเป็นหนอนแทะกระดาษอยู
กับธาตุวิภัตติปใจจัยใหกิเลสหัวเราะเยาะเอาเปลา ๆ หรือ  เพราะมันอยูโนนเรามา
เกาอยูน่ี  สวนทานใสผึงเลยที่กิเลสอยู  นั่นตางกันอยางนี้ 
 
       อยางทานเลาเรื่องพระโปฐิละใหฟใง โปฐิละ  แปลวา ใบลานเปลา คือเรียน
เฉย ๆ ไมสนใจจะแกกิเลส ทั้ง ๆ  ที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะเป็นพระอรหันตแ 
พระพุทธเจาถึงไดแหยปใญหาเขาไป โปฐิละ ๆ ใบลานเปลา ๆ  โปฐิละเธอจงนั่ง 
โปฐิละเธอจงยืน  โปฐิละเธอจงไป  โปฐิละเธอจงมา ใบลานเปลา ๆ ทีนี้พอแมครู
จารยแทานไมแปลยังงั้น  นี่ก็เหมือนกันตีหัวกิเลสตรง ๆ วา ใบลานเปลา หัวลาน



๔๙ 

 

เปลา หัวโลนเปลา บวชเปลา ๆ กินเปลา ๆ นอนเปลา ๆ ตายเปลา ๆ นั่นทานแปล
เห็นไหม  มีแตฟาดหัวกิเลส  เพราะพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น นอนเปลา ๆ 
หัวลานเปลา ๆ กินเปลา ๆ ตายเปลา ๆ ไมเกิดผลประโยชนแอะไร เป็นเรื่องของ
กิเลสครอบหัวเอา ๆ ทานตีเขาไปตรงนั้น  นั่นทานแปลทานแปลอยางนั้นนะ หาที่
คานทานไดยังไง 
 
       ผมนี่คานไมไดจริง ๆ นะ พอแมครูจารยแมั่นแปล มันเขาถึงใจเจาของเลย 
ทานเอานิทานโปฐิละมาแปล  เราก็เรียนโปฐิละ แปลวา ใบลานเปลา แตทานไม
แปลอยางนั้นซิ ใบลานเปลา  หัวโลนเปลา หัวลานเปลา  ทานแปลย้ําลงจนเป็น
ลาบ อยางนั้นละแปลภาคปฏิบัติมันถึงใจ  กิเลสพังลง ๆ อยางนั้นมันถึงถูก ถาจะ
ฆากเิลสตองแปลอยางนั้น  ถาจะรักษาศัพทแแสงตํารับตําราไวก็แปลตามแบบนี้เรา
ก็ไมคาน  แตเวลาที่จะรบก็ใหเป็นเวลารบซิ  อยาใหเป็นหนอนแทะกระดาษ
ตลอดเวลาซิ 
 
       ปใญญาควรจะกาวไดยังไงใหกาวออกพิจารณา  หาอุบายคิดอานไตรตรอง
เรื่องธาตุเรื่องขันธแขางนอกขางใน  เอามาเทียบมาเคียงกัน  หลายตลบทบทวน
ไมใชหนหนึ่งหนเดียวนะ  แยกโนนแยกนี้สอดโนนสอดน้ี  เรื่องของปใญญาพยายาม
คิด  ตอไปก็จะคอยแตกกิ่งแตกกานแตกแขนงขึ้นมา  ทีนี้ก็คอยกาวไปได ถาปใญญา
ไดกาวออกแลวที่นี่มีหวัง ๆ จากนั้นก็แนวแนเขาไปเลย 
 
เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1073&CatID=3 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ความโง่และความสงสัย 
 

         การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี้  จุดประสงคแก็เพื่อจะมาใหทันทาน
พระอาจารยแมั่น  ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดโนนนิเวศนแ อุดรธานี แตก็มาไมทันทาน 
เพราะทานถูกนิมนตแไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง 
จังหวัดหนองคาย  ประมาณสามเดือนกวา  พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕  ก็ออก
เดินทางจากหนองคายไปจังหวัดสกลนคร  และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระ
อาจารยแมั่น  ที่ตั้งอยูบานโคก  ตําบลตองโขบ  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไป
ถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรมอยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็
กราบเรียนถวายทาน  จากนั้นทานก็ออกจากทางจงกรมข้ึนไปบนศาลา เพราะทาน
พักอยูในหองบนศาลาน้ัน   ทานก็ทักทายปราศรัยดวยความเมตตา  และเอ็นดูคน
ที่แสนโงไปหาทาน  และไดแสดงธรรมใหฟใง 
 
       ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟใงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอ
เทาที่จําไดมาเลาใหทานผูฟใงทราบ  และเป็นบทธรรมที่ฝใงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้
วา “ท่านมหาก็นับว่าเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเป็นมหา  ผมจะพูด
ธรรมให้ฟังเพ่ือเป็นข้อคิด  แต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้า
นะ เวลาน้ีธรรมท่ีท่านเรียนมาได้มากได้น้อย  ยังไม่อ านวยประโยชน์ให้ท่านสม
ภูมิท่ีเป็นเปรียญ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลาน้ี
เท่าน้ัน  เพราะท่านจะอดเป็นกังวล  และน าธรรมท่ีเรียนมาน้ันเข้ามาเทียบเคียง
ไม่ได้ ในขณะท่ีท าใจให้สงบ 
 
       ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในเวลาจะท าความสงบให้แก่ใจ  ขอให้ท่านท่ีจะ
ท าใจให้สงบยกบูชาไว้ก่อน  ในบรรดาธรรมท่ีท่านได้เรียนมา  ต่อเมื่อถึงกาลท่ี
ธรรมซึ่งท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้ว 
ธรรมท่ีเรียนมาท้ังหมดจะว่ิงเข้ามาประสานกันกับทางด้านปฏิบัติ  และกลมกลนื



๕๑ 

 

กันได้อย่างสนิท  ท้ังเป็นธรรมแบบพิมพ์  ซึ่งเราควรจะพยายาม  ปรับปรุงจิตใจ
ให้เป็นไปตามด้วย  แต่เวลาน้ีผมยังไม่อยากจะให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมท่ี
ท่านเล่าเรียนมา  อย่างไรจิตจะสงบลงได้  หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขันธ์ ก็
ขอให้ท่านท าอยู่ในวงกายน้ีก่อน 
 
       เพราะธรรมในต าราท่านชี้เข้ามาในขันธ์ท้ังน้ัน  แต่หลักฐานของจิตยังไม่มี 
จึงไม่สามารถน าธรรมท่ีเรียนมาจากต ารา  น้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 
และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อ่ืน จนกลายเป็นคนไม่มีหลัก 
เพราะจิตติดปริยัติในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า  ขอให้ท่านน าธรรมท่ี
ผมพูดให้ฟังไปคิดดู  ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอย  วันหน่ึงข้างหน้าธรรมท่ี
กล่าวน้ีจะประทับใจท่านแน่นอน” เทาที่จําไดในวันน้ันก็นํามาเลาใหฟใงเพยีงเทานี้ 
 
       เรารูสึกเกิดความเช่ือเลื่อมใสทานทันที  ที่ไดเห็นองคแของทานชัดเจนในคืน
วันน้ัน  พรอมทั้งความเช่ือในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟใง และทานก็อนุเคราะหแ
รับไวใหอยูในสํานักของทานตลอดมา  เราก็อยูกับทานดวยความพอใจจนบอกไม
ถูก  แตอยูดวยความโงเงาอยางบอกไมถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองคแทานรูสึกมี
เมตตาธรรมานุเคราะหแทุกครั้งที่เขาไปหา  การบําเพ็ญอยูกับทานระยะนั้นก็มีแต
ความเจริญกับความเสื่อมทางภายในใจ  ไมคอยสงบอยูคงที่เป็นเวลานาน พรรษา
แรกที่อยูกับทานเป็นพรรษาที่ ๙ เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยัติ เริ่มออกปฏิบัติ
ไดข้ึนมาจําพรรษาที่นครราชสีมา ๑ พรรษา 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1978&CatID=9 
 
 
 



๕๒ 

 

ความคิดถึงครูบาอาจารย์ 
 

       นี่ละธรรมภายในใจ  ไมใชธรรมในตํารา  พูดแลวเราสาธุ  เราไมไดประมาท
ตํารา  เราก็เรียนมาจนเป็นมหา แตเวลามาปฏิบัติจริง ๆ  มันก็เขาที่พอแมครูจารยแ
มั่นทานสอนไวเวลาไปหาทานทีแรก ทานมหาก็นับวาเรียนมามากพอสมควร
จนกระทั่งไดเป็นมหา วาอยางนี้นะ เราไมไดลืมเลย  แตอยาวาผมประมาทธรรมะ
ของพระพุทธเจานะ  เวลานี้การเรียนมามากนอยยังไมเป็นประโยชนแเทาที่ควร 
ขอใหยกบูชาธรรมประเภทตางๆ  ซึ่งไดเรียนมานี้ไวบูชาเสียกอน  คือยกไวอยูที่สูง 
แลวใหเนนหนักทางภาคปฏิบัติเขาใหดีทานวาอยางนี้  ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติ
เมื่อจะว่ิงเขาถึงกันเกี่ยวกับทางภาคปฏิบัติแลว เอาไวไมอยู  ปริยัติกับปฏิบัติจะว่ิง
ประสานกันปฺุบๆๆ  เอาไวไมอยูทานวา 
 
       เป็น เป็นจริงๆ  มันว่ิงเทียบกันทางปริยัติกับทางภาคปฏิบัติที่รูข้ึนภายในใจๆ 
มันว่ิงประสานกัน  เราก็ไมลืมทานสอนอยางนี้   ทานผานมาแลว ทีนี้ออก
ภาคปฏิบัติจริงๆ ปริยัติเลยเงียบไปนะ  มีแตพุงๆๆ ทางภาคปฏิบัติ  เพราะฉะนั้น
เวลาไปอยูกับทาน  ถาไมทราบวาเราเป็นมหามากอนตั้งแตเบื้องตนที่ไปหาทาน 
บานโคกนามน ไปกลางคืนมืดๆ นั่นนะ ไปเซอซาๆ ทานเดินจงกรม  ทานยืนอยู
ขางๆ นี้ กลางคืนไมเห็น ไปมองโนนมองนี้เทียบเคียง  ก็เป็นสํานักของทานพึ่งมา
อยูใหมๆ  นี่ถาวาเป็นกุฏิก็จะโตไปสักหนอย  ถาเป็นศาลารูสึกจะเล็กสักนิดหนึ่ง  
กําลังพิจารณา  ทานข้ึนแลว ใครมานี่ทานวาอยางนั้นนะ  ทางนี้ก็ปฺุบปใ๊บๆ ผม ก็
เปรี้ยงเลย  พอวากระผมเทานั้นเปรี้ยงเลย 
 
       อันผมๆ  นี้ต้ังแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน เอา คานซินะ โฮ เรา
ลืมเมื่อไร  พอวางั้นเราก็แกปฺุบเลย  นี่ละทานรูเราเป็นมหานะ แกปฺุบ  กระผมช่ือ
วาพระมหาบัว เออ  ก็อยางงั้นละซิ  อันนี้ผมๆ แมแตเด็กมันก็มีผมเอาอีกแหละ 
นั่นละไปหาทานครั้งแรก  จากนั้นมาทานก็ประมวลมาวาปริยัติใหยกบูชาไวกอนยัง



๕๓ 

 

ไมเกิดประโยชนแอะไร  มันจะมาคละเคลากันเตะถีบยันกัน  ผลประโยชนแในการ
ภาวนาจะไมไดเทาที่ควร  ใหพักไวกอน  ที่เรียนมามากนอยไมหายไปไหนละใหพัก
ไวกอน  ใหเนนหนักทางดานจิตตภาวนา  เวลามันเขาประสานกันแลวเอาไวไมอยู 
ทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติจะว่ิงประสานกัน 
 
       ทานบอกเอาไวไมอยู  นั่นฟใงซินะ  แลวถึงข้ันนั้นก็เป็นจริงๆ พอภาคปฏิบัติ
ไดเหตุไดผลไดหลักไดเกณฑแข้ึนมามันก็ว่ิงกับปริยัติประสานกันๆ เทียบเคียงกัน
ปฺุบๆ  อยางทานวาไมผิด  ออกภาคปฏิบัติลวนๆ  ถามีแย็บสงสัยตรงไหน จิตว่ิง
ออกไปทางปริยัติเขามาเทียบเคียงกับปใ๊บๆๆ ไปเรื่อย  เขาภาคปฏิบัติจริงๆ  แลว
ปริยัติไมมีนะ มันจะพุงๆ  อยูภายใน  ยิ่งเป็นข้ันสติปใญญาอัตโนมัติดวยแลวนี้ไมมี
นะปริยัติ  คือสติปใญญาอัตโนมัติเรียกวาความเพียรอัตโนมัติ  ความเพียรหมุนตัว
ตลอดเวลาน้ีจะไมมีปริยัติ  มีแตจิตลวนๆ มันพุงๆ  ระหวางกิเลสกับธรรมฟใดกัน นี่
ละถึงไดเห็นอํานาจของธรรมที่วาฆากิเลส 
 
       แตกอนมีแตกิเลสทําลายสัตวแโลก ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัสสัมพันธแกับสิ่งใด
เป็นกิเลสทั้งนั้นๆ  เวลากิเลสมีอํานาจมาก  ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรม ธรรมมีกําลัง
มากแลวแบบเดียวกัน  จึงไดมาเทียบเคียง อเอ เป็นอยางนี้ เวลาธรรมมีกําลังมาก
แปฺบออกนี้ธรรมจะออกแลวๆ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต สัมผัสสัมพันธแกับสิ่งใดจะ
เป็นธรรมออกมาๆ  กิเลสออกไมได ถึงข้ันธรรมมีกําลังเป็นอยางนั้นละ พุงๆ เลย 
ถาลงข้ันน้ีแลวธรรมมีกําลังแลวพุงเลย  ทีนี้อยูที่ไหนไมมีคําวาขาดความเพียร  ถึง
ข้ันมันแลวสติน้ีพอตื่นนอนปใ๊บติดกันปึ๊บเลย  นี่เรียกวาเป็นอัตโนมัติ  สติปใญญาจะ
ว่ิงกลมกลืนกันไปเลยกับภาคปฏิบัติ  แลวก็เช่ือมเขาไปมหามหาสติมหาปใญญาอัน
นั้นคลองตัว 
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4598&CatID=2 
 



๕๔ 

 

นักรบ นักหลบ 
 

      ฉะนั้น  จงพยายามฆามันไปเรื่อยๆ ดวยความเห็นโทษของมัน พยายาม
แยกกันออก อุบายของสติปใญญาที่จะแยกกิเลสกับตัวออกตองแยกอยางนี้  คือ หา
อุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง  หลายแง หลายกระทง ยอมผานพนไปได ถาไมหา
อุบาย  เอาอะไรมาแกเครื่องผูกมัดตัวเรากับกิเลส ก็กอดคอกันตายตลอดกัปตลอด
กัลป ไมมีวันผานพนกองทุกขแ ความทรมานกาย ทรมานใจไปได 
 
      ทานวา “วัฏวน วัฏเวียน” ไมมีตนไมมีปลาย คือไมทราบวาตนทางอยูที่ไหน 
ปลายทางอยูที่ไหน  วนเวียนกันอยูเหมือนมดไตขอบดง   ที่วนไปเวียนมา ไตไปไต
มา หาทางออกไมได 
 
      เรื่อง “วัฏสงสาร” กับ “หัวใจของสัตวแโลก” มันก็วกไปเวียนมาอยูอยางนั้น 
มาทีไรก็มาตื่นแตของเกานั่นแล  เกิดเทาไรก็วาตนไมเคยไดเกิด ตายเทาไรก็ยัง
เขาใจวาตนไมเคยตาย  ไมเคยทุกขแ  ไมเคยลําบากมาแลว เรื่องของตัวแท ๆ ก็ไม
ทราบได  เมื่อเป็นเชนนี้ยังจะอวดฉลาด ใหกิเลส “วัฏวน”  หัวเราะเยาะเยยอยู
หรือ  ถาไมอายตัวเองก็ควรอายกิเลสบาง  พอมีทางออกจากมัน แมไมไดมากก็
นับวาเป็นผูเห็นภัย  ความเห็นภัยและพยายามแกไขอยูเสมอ วันหนึ่งจนไดที่จะ
ทราบหนาทราบตาของมนัอยางชัดเจน และพยายามแยกมันออก แยกกันออก  ตัว
นี้ก็เห็นชัด ตัวนั้นก็เห็นชัด  ตัวนี้ก็เป็นภัย  ตัวนั้นก็เป็นภัย ตัวไหนก็เป็นภัย สิ่งที่ยัง
แกไมได ก็เห็นวาเป็นภัย 
 
       พยายามเขาไป  เหมือนเราพยายามถอนเสี้ยนหนามออกจากเทาเรานี่แหละ 
ถอนออกมาไดแลว นี่ก็คือหนาม ที่ยังถอนไมไดก็คือหนาม แลวจะนอนใจได
อยางไร  พยายามถอนออก  ถอนออกได  จนไมมีอะไรติดอยูที่ฝุาเทา  แลวหายา
มาใสเสีย ใหหายเป็นปกติ นั่น! 



๕๕ 

 

       กิเลส  ที่รูเห็นแลว  ก็เป็นอันรูเห็นแลว  ที่ฆาตายแลว  ก็เป็นอันวาตายแลว 
สวนที่ยังอยู  ก็คือกิเลสประเภทเดียวกัน  มันจะตองเสียดแทงจิตใจเราอยูตลอดไป
เชนเดียวกันถาแยกไมได  หรือถอดถอนมันไมได 
 
       ความมุงมั่น  ความมุมานะที่จะแกมันไมลดละ ยอมแกไปไดโดยลําดับ 
พระพุทธเจาทรงเป็นแนวหนาแหงนักรบ  สาวกอรหัตอรหันตแทานเป็น “ลูก
นักรบ” เราเป็นพุทธบริษัท  ก็คือลูกของนักรบ  อยาเป็น “นักหลบ” ก็แลวกัน ให
เป็นนักรบไปเรื่อย ๆ สูกันไปเรื่อย ๆ  เราสูเพื่อชัยชนะยกตนข้ึนจากหลมลึก จะ
ยากลําบาก  ก็ตองยกจนข้ึนได ถาเราไมยก  ใครจะยก เราไมถอน ใครจะถอน
หนามออกจากตัวเอง  ความเจ็บเป็นของเรา  เราเป็นผูเจ็บ  การถอนหัวหนามออก 
ตองเป็นเรื่องของเรา  เราเป็นผูถอน  เราจะเป็นผูหายจากความเจ็บปวด 
 
         กิเลสเสียดแทงใจ  ก็คือใจเรา  มันเสียดแทงอยูวันยังคํ่าคืนยังรุง เป็นของดี
เมื่อไร  จงพยายามถอดถอนออกเป็นลําดับๆ  สติปใญญาคิดข้ึนมา หาอุบายพลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงตางๆ  สติปใญญาเป็นสิ่งที่ผลิตได พิจารณาได ตองพิจารณา 
อยานอนใจ  คิดคนข้ึนมาใหเกิดอุบายปใญญาตางๆ  แตกแขนงออกไปไมมีสิ้นสุด 
 
         ครูบาอาจารยแก็เปน็แตเพียงผูแนะให  หรือหยิบยื่นอุบายใหเรา ปใญญาก็ยื่น
ใหทั้งดุน  เราจึงเอาปใญญาทั้งดุนที่ทานแสดงนั้น  ไปแจงออกโดยอุบายตางๆ เพื่อ
แตกแขนงออกไป  นั่นแหละเป็นอุบายของเราแท  แลวกินตลอดวันอวสานแหง
ชีวิตก็ไมหมด  สิ่งใดที่เราผลิตข้ึนเองได  สิ่งนั้นเป็นสมบัติของเราแท  ใชตลอดไป 
ไมมีวันหมดสิ้น  
 
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1541&CatID=1 
 



๕๖ 

 

ขันธ์ ๕ ต่างหากจากจิต 
 
       เราอยากเห็นหมูเพื่อน  เราอยากไดยินหมูเพื่อนมีความพากเพียร วาไดรู
อยางนั้นวาไดเห็นอยางนั้นมันมีกําลังใจ โอ  การเทศนแมานี้ไมเสียเวล่ําเวลา  ไมเสีย
อรรถเสียธรรมที่สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย  ถอดจากหัวใจออกมาสอนทุกสิ่งทุกอยาง 
แลวไดปรากฏผลออกมาเป็นสักขีพยาน เหมือนพระพุทธเจาทรงเปลงอุทานวา 
อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ,อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญติ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะไดรูแลวหนอๆ นั่นแล 
 
       เหตุเบื้องตนก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรูเห็นธรรม บรรลุอริยธรรมข้ันตน 
คือพระโสดาบัน แลวเปลงอุทานออกมาตอพระพักตรแของพระพุทธเจา ดวยความ
ถึงใจวา  ยงฺกิญฺจิ  สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ  ทุกสิ่งทุกอยางเกิดข้ึน
แลวตองดับทั้งนั้น  ดวยความรูซึ้งถึงใจจริงๆ วาระสุดทายพระพุทธเจาทรงเปลง
อุทานอนุโมทนาธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะวา  อญฺญาสิ  วต โภ โกณฺฑญฺ
โญ, อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญติ.  พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ  อิ
ติหิท  อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส, อญฺญาโกณฺฑญฺโญเตฺวว  นาม   อโหสีติ.  อันนี้
จึงไดเป็นมิตตกนามของพระอัญญาโกณฑัญญะ  ตั้งแตบัดน้ันเป็นตนมา 
 
      นี่คือพระอัญญาโกณฑัญญะ  เป็นผูที่รูเหน็ธรรมคนแรก  ที่เป็นสักขีพยานของ
พระพุทธเจา  ไมเสียพระทัย  ไมเสียพระกําลัง  ไมเสียเวลาที่ทรงสั่งสอนเป็นปฐม
เทศนาแกพระเบญจวัคคียแทั้งหาครั้งแรกแหงความเริม่เป็นศาสดาของโลก และทรง
แสดงอนัตตลักขณสูตรใหแกพระเบญจวัคคียแทั้งหาฟใง  รูปํ อนิจฺจ ,เวทนา อนิจฺจา
,สญฺญา อนิจฺจา,สงฺขารา อนิจฺจา, วิญฺญาณ  อนิจฺจ , รูปํ อนตฺตา, เวทนา อนตฺ
ตา, สญฺญา อนตฺตา, สงฺขารา อนตฺตา,วิญฺญาณ  อนตฺตา. ฟใงซิ เอาฟใงใหซึ้งซิ  
มันอยูในตัวของเราน้ีนะ รูปํ อนิจฺจ   มันแปรอยูตลอดเวลา อยาชินชากับคําวามัน
แปรอยูตลอดเวลา  ใหซึ้งดวยปใญญา  จะทราบวาสิ่งที่เราอาศัยอยูนี้แปรอยู



๕๗ 

 

ตลอดเวลา เราอยูดวยความแปร  ความแปรปรวน อยูดวยความทุกขแทรมาน อยู
กับของหาหลักเกณฑแอันแนนอนไมได อยูกับความวางเปลาจากสัตวแ บุคคล ตัวตน 
เราเขา 
 
      รูปํ อนตฺตา  ถือเป็นตัวเป็นตนที่ไหน  คือ ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟ  เราไปถือมาเป็น
ตัวเป็นตนไดอยางไร ดินก็เป็นดิน น้ําก็เป็นน้ํา ก็ชัดๆ  อยูแลว ลมก็เป็นลม ไฟก็
เป็นไฟ ชัดๆ  อยูแลว ไปถือวาเป็นคนไดอยางไร  ไปถือวาเป็นเราไดอยางไร  ดิน
น้ําลมไฟนะ  ไมละอายเขาบางเหรอ ปใญญาใหซึ้งลงไปตามนั้นซิ 
 
      สัญญา  ความจําไดหมายรู จําอะไรก็ลืมๆ ไปหมด เมื่อตองการจําอีกก็ปรุง
ข้ึนมาอยูอยางนั้น 
 
      สังขาร ความปรุง ความคิด ไมวาคิดดีคิดช่ัว คิดเรื่องอดีตอนาคต  คิดอะไรดับ
ทั้งนั้น  เอาสาระแกนสารอะไรกับมัน  อาการเหลานี้มันก็เหมือนพยับแดดนั่นเอง 
มองดูไกลๆ  ก็เหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัว  เวลาเขาไปใกลๆ แลวก็ไม
เห็นมีอะไร  นี่พิจารณาคนเขาไปจริงๆ แลว 
 
       ในที่วาอัตภาพรางกายนี้มันไมมีอะไร เต็มไปดวย  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา 
ทั้งนั้น มันมีเราอยูที่ตรงไหนพอจะถือวาเป็นเราเป็นของเรา  เราไมอายความจริง
บางเหรอ เราไมอายกิเลสบางเหรอ  หรือเราก็เป็นกเิลส เป็นตัวเดียวกับกิเลส  เป็น
ตัวหลงถึงไมอายกัน  นั่นก็ยิ่งเพิ่มความโงเขาไปอีกซิ  เวลาน้ีเราไมตองการความโง 
ตองการพิจารณาเพื่อความฉลาด 
 
       เมื่อทานแสดงถึงอนัตตลักขณสูตรแกพระเบญจวัคคียแ วาระสุดทายก็ถึง 
รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ  ยอมเบื่อหนายในรูป  เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ  ยอมเบื่อหนาย
ในเวทนา สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ  ยอมเบื่อหนายในสัญญา  สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ  



๕๘ 

 

ยอมเบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย  คือ ความคิดปรุงตางๆ และทั้งสังขารอันหยาบ
คือ รางกายนี้ก็เป็นกองรูปอยูแลว  สงฺขาเรสุปิ  นี้หมายถึง  ความคิดปรุงลวนๆ 
นิพฺพินฺทต ิ ยอมเบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย วิญฺญาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ ยอมเบื่อ
หนายในวิญญาณ หมด ขันธแหาก็มีเทานั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ  เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด  เมื่อคลายกําหนัดจิตยอมหลุด
พน เมื่อจิตหลุดพนแลว  ญาณความรูแจงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี  นี่อนัตตลักขณ
สูตรทานแสดงไวอยางนี้ 
 
      แตสําหรับเราผูปฏิบัติ  คิดวาสูตรนี้ทานผูจดจารึกจะตัดทอนออก  ไมเต็มเม็ด
เต็มหนวย  ถาเต็มเม็ดเต็มหนวยจะตองหยั่งเขาถึงจติ  เพียงรูเทารูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ นี้เทานั้น จิตหลุดพนไปไดอยางไร  เราปฏิบัติมันไมไดเป็นอยาง
นั้นนี่ มันคานกันไดอยางจังๆ  คือ  คานกันดวยภาคปฏิบัติ  ไมไดคานกันดวยความ
ดนเดาแตอยางใด 
 
       ทําไมถึงคานกันได  ก็ยกอาทิตตปริยายสูตรมาซิ  อันนั้นเรายอมรับรอย
เปอรแเซ็นตแหาที่คานไมได  หมอบราบเลย อันน้ันทานแสดงถึง  มนสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ 
ยอมเบื่อหนายในจิต ธมฺเมสุปิ นิพฺพินฺทติ  ยอมเบื่อหนายในธรรมารมณแทั้งหลาย 
พูดยนยอเอาใจความสําคัญมาเทียบกัน  เมื่อเบื่อหนายในอารมณแแลว  สิ่งที่สัมผัส
ก็เบื่อหนาย  เวทนาที่เกิดข้ึนจากความสัมผัสก็เบื่อหนาย เบื่อหนายไปหมด ไมมี
อะไรเหลือภายในน้ัน 
 
       เขาถึงจิต….อาทิตตปริยายสูตร จกฺขุ โสต ฆาน ชิวฺหา กาย มโน เอา เราพูด
ยอๆ เบื่อหนายในตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้แลว เบื่อหนายในรูป เสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส ธรรมารมณแ  และเบื่อหนายในจิตอีก  นี่ซิมันเขาถึงจิต  เมื่อเบื่อหนาย
ในจิตแลวมันก็หมด  คําวาเบื่อหนายในจิต คือ รูเห็นเหตุผลภายในจิต รูวาสิ่งที่



๕๙ 

 

แทรกอยูในจิตน้ันมันเป็นตัวภัย นั่น  ถึงข้ันอวิชชาเต็มตัวทีเดียว ถายังไมเขาถึงจิต 
ก็ยังไมเขาถึงอวิชชา 
 
       เมื่อพิจารณารูป  เสียง  กลิ่น รส  เครื่องสัมผัส  แลวยังพิจารณาตา หู จมูก 
ลิ้น กาย  แลวยังพิจารณาใจดวย  อารมณแที่เกิดจากใจ อะไรพาใหอารมณแเกิด
ข้ึนมาในใจนั้นถาไมใชอวิชชา อะไรเป็นผูพาปรุง เป็นผูผลักดันออกมา เช้ือแหง
ความคิดปรุงทั้งหลายมันคืออะไร  พิจารณาเขาไปตรงนั้น ทีนี้มันก็รูชัดเหมือน
สภาวธรรม  ทั่วๆ ไป เหมือนรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวก็เหมือนตา หู 
จมูก ลิ้น กาย เวลาพิจารณาใจพิจารณาเหมือนกันนั้น รูก็รูเหมือนกันนั้น ปลอยก็
ปลอยเสมอกันไปหมด 
 
       เมื่อ ถึงจิตแลวไมมีทางไป มนสฺมึ ปิ นิพฺพินฺทติ ,ธมฺ เมสุปิ นิพฺพิ นฺทติ  
ตอจากนั้นก็ไป นิพฺพินฺท   อันเดียวกัน  อันนี้เรายอมรับในภาคปฏิบัติ เราปฏิบัติ
จริงนี่  มันเป็นอยางนั้นจริงๆ  ในภาคปฏิบัติ  สวนอนัตตลักขณสูตรนี้  พอไปถึงรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เบื่อหนายสิ่งเหลานี้แลว  ยังไมถึงตัวจิตอวิชชาก็
ผานไป  นี่เราเขาใจวาทานตัดออก นี่เราไดพิจารณาแลว พิจารณารูป รูเทารูป
ปลอยรูป ภายในใจก็รูชัด ๆ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันรูเทาหมด ปลอย
หมด  แตมันยังไปติดอยูในใจ  มันไมพนนี่นะเวลาปฏิบัติ  มันก็ไปถือใจอยูนั้นเสีย 
ถือใจก็คือ มานะ อวิชชา  ซึ่งเป็นสังโยชนแเบื้องบนน่ันแลจะเป็นอะไรไป  ถาไมเป็น
ตัวใจลวนๆ กับอวิชชากลมกลืนกันอยางสนิทติดจมนะ เราพิจารณาอยางนั้น 
 
       มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มันก็อยูที่ใจทั้งหมดนี่  เมื่อเขาถึงใจแลวมันถึงได
รูตัวมานะคือ  ความถือใจมันเป็นกิเลสประเภทหนึ่ง  ทานเรียกสังโยชนแเบื้องบน 
คือ กิเลสประเภทละเอียดที่จิตยังติดของอยู  ยังไมรอบตัว พูดงายๆ อวิชชาฟใงดูซิ 
จะอยูที่ไหนถาไมอยูที่จิต  ไมไดอยูที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นะ ไล รูป 
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  อันเป็นอาการทั้งหาน้ี  ดวยสติปใญญารอบไปหมด 
ปลอยไปหมดแลวมันยังไมเห็นพนจากทุกขแนี่  ไมเห็นพนจากกิเลสนี่นะ 
 
       พอไลเขาไปถึงจิต  มันก็ไปโดนเอาตัวมานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา จนได      
พอหมดอันน้ันแลว  ไมตองบอก  บอกทําไม  นิพพานอยูที่ไหนไมตองบอก  ไมตอง
ถามใครดวยพนหรือยังจิตที่นี่  ไมถามใคร  ถามทําไม สนฺทิฏฺฐิโก พระพุทธเจา
ไมไดทรงผูกขาด  เมื่อปฏิบัติใหรูเห็นตามหลักนี้แลวมันก็รูชัดเจนข้ึนมาเอง  แม
พระองคแประทับอยูขางหนาก็ไมถาม  ไมวาสาวกองคแใดจะไมถามเลย  เพราะความ
จริงเทากัน 
 
       นี่การปฏิบัติ  อันไหนที่มันแยงกันเราก็บอกวาแยง  ทางภาคปฏิบัติมันเป็น
อยางนั้นจริงๆ เชน  อาทิตตปริยายสูตรนี้ไมมีทางแยงไดเลย  เอานั้นมาเทียบกับ
อันน้ีถึงแยงกัน  ระหวางอาทิตตปริยายสูตรกับอนัตตลักขณสูตร  แตเรายังถือวา
ทานแสดงเพียงสรุปเอา  ถาแสดงเต็มภูมิแลวจะตองถึงจิตอันเป็นตัวการ  ไมถึงจิต
จะหลุดพนไปไมได  ขัดตอหลักความจริงของการปฏิบัติ  ของปใญญาที่จะเขาถึงกัน 
 
       นี่เขาถึงเพียงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ปลอยนี้ไปแลว ก็ไป
แบกทุกขแไวที่ใจ  แบกอวิชชาไวที่ใจ  ก็เหมือนตัดตนไม  ตัดกิ่งตัดกานตัดอะไรมัน
ออก  รากแกวไมถอนข้ึนมามันก็งอกข้ึนมาอีกละซิ  ถอนรากแกวพรวดข้ึนมา
หมดแลว  กิ่งกานไมตองไปตัด  มันก็แหลกหมด  มันตายดวยกันหมดนั่นแหละ 
อวิชชาเป็นตัวสําคัญมาก 
 
       เราเห็นอยางนั้นการปฏิบัติ  จริงจังอยูภายในจิต  รูชัด  การปฏิบัติธรรมจึงไม
จําเป็นตองใหถูกตามปริยัติเปรี๊ยะๆ ไปทีเดียว  ตรงไหนแยกก็ใหทราบวาแยก  
ดวยภาคปฏิบัติของตน  ตรงไหนเขารวมกันก็ใหรูโดยภาคปฏิบัติของตัว ไมใหคาด
ไมใหเดา 
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       ดัง สมาธิ ปใญญา นี่ก็เหมือนกัน ของแตละรายๆ แตละนิสัย เอา สมาธิของ
เราเป็นอยางไร  ความสงบของเราเป็นแบบไหน  ใหรูภายในตัวเอง อยาเอาเรื่อง
ของคนอื่นมาคาดหมายเทียบเคียง  มาเป็นสมบัติของตน  มันเป็นสิ่งหยิบยืม มัน
ไมใชของจริง  ของจริงแลวเป็นข้ึนมาอยางไร  นั้นแลคือของเราแท ของเรามีความ
สงบแบบนี้  ปใญญาของเราเดินแบบนี้  หนักในการพิจารณาทางนั้นๆ องคแนั้นทาน
ชอบอยางนั้น  องคแนี้ทานหนักไปในทางนี้  เป็นเรื่องของแตละทานๆ อยาเอามา
คละเคลากัน  ปฏิบัติใหจริงจังอยางนี้โดยอยูในหลักสัจธรรมดวยกัน 
 
      มรรคผลนิพพานจะอยูทีไ่หนละที่นี่  เมื่อสติปใญญาไดหยั่งเขาไปถึงจติซึ่งเป็นที่
รวมของอวิชชาตัวภพตัวชาติแลว  และกระจายมันออก ทําลายมันไดโดยสิ้นเชิง 
ไมมีสิ่งใดเหลืออยูแลว  อะไรจะมาเป็นภพเป็นชาติอีก  มันไมมี  แลวก็ไมมีอะไรจะ
เทียบดวย  ถาวาวางเสียหมดอยางนี้  คนก็จะคาดวาวาง…..อยางไหนไมรู  ความ
จริงมันเป็นอยูน่ีรูอยูชัดๆ  เต็มหัวใจแตพูดไมออก  ยกเอามาสมมุติ  เพราะอันนั้น
ไมใชสมมุติ  จะมาพูดแบบสมมุติจะใหมันตรงแบบธรรมชาตินั้นมันตรงไมได  
เพราะอันน้ันเป็นวิมุตติอันนี้เป็นสมมุติ เป็นแตเพียงขอเทียบเคียงกันไปเทานั้น 
 
เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=860&CatID=3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 






